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Relatório
de Impacto
2020

O presente relatório de impacto foi
elaborado com base na opção Abrangente
dos padrões da Global Reporting Initiative.
Além disso, foi utilizado o mapa de
materialidade do Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) para relatar os
indicadores relevantes para a indústria de
Comércio Eletrônico.
Este documento representa nosso
nono relato. Ele descreve as atividades
relacionadas à gestão de sustentabilidade
do MercadoLibre, Inc., incluindo as
sociedades por ele controladas.
O relatório abrange as atividades
realizadas entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2020. Durante esse
período, a empresa não sofreu alterações
organizacionais relevantes que pudessem
afetar a comparabilidade. A empresa
estabeleceu uma periodicidade de
apresentação anual para seus relatórios
de sustentabilidade, sendo que o último
apresentado corresponde ao exercício
de 2019.

C O N TATO

Caso tenha dúvidas ou queira
compartilhar conosco a sua opinião
sobre nosso relatório de impacto
você pode escrever para
sustentabilidade@mercadolivre.com

—2

RE LATÓRIO
DE IM
2020
RE LATÓRIO
DEPACTO
IM PACTO
2020

Sobre este
relatório

Conteúdos
Sobre a
empresa

05

04

26

Orientação
ao usuário

p.

Impacto
social

32

55

p.

Nossa
equipe

p.

40

p.

Conteúdos
GRI e SASB

Ambiente

p.

20

p.

p.

Ética e
transparência

Estratégia de
sustentabilidade

—3

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Carta do
Presidente

69

p.

79

p.

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Carta do
Presidente

O

ano de 2020 representou um
ponto de inflexão em escala
global. A pandemia nos levou
a viver momentos de incerteza
que ainda persistem, com mudanças
inesperadas e enormes desafios para
todos. Nesse contexto, nos tornamos um
serviço essencial e coube a nós garantir
que muitos aportes importantes para a
vida das pessoas chegassem por meio
de nossos serviços.
Assumimos essa posição ímpar e de
privilégio com grande responsabilidade.
E sem deixar de focar no fortalecimento
de nosso propósito de democratizar
o comércio e os serviços financeiros
para transformar a vida de milhões de
pessoas na América Latina.
Desde o primeiro momento, nos
concentramos em colaborar com
as comunidades por meio do nosso
ecossistema de produtos e serviços.
Mudamos nosso logotipo histórico para
promover a mensagem “Juntos. De
mãos dadas, ou não”, acompanhando a
mudança global de hábitos.
Criamos, assim, uma plataforma para

ações de prevenção, solidariedade
e consumo responsável. Passamos
a bonificar em 100% as comissões
de vendas de produtos essenciais,
monitoramos os preços dos produtos
de primeira necessidade e adiamos
os vencimentos de nossas linhas de
crédito. Também capacitamos milhares
de empreendedores para o melhor uso
das distintas ferramentas do ecossistema
de negócios do Mercado Livre e nos
aliamos à Cruz Vermelha e ao Banco de
Alimentos, financiando suas principais
campanhas e colocando-nos lado a lado
daqueles que mais precisavam.
Fomos aliados imprescindíveis para que
milhões de pequenas e médias empresas
para que elas continuassem operando
e gerando renda. Durante 2020, mais
de 719 milhões de produtos foram
comercializados em nossa plataforma,
representando quase US$ 21 bilhões
em vendas. Continuamos trabalhando
para tornar a democratização dos
pagamentos e a inclusão de pequenos
e médios empreendedores no sistema
financeiro uma realidade. Um total de
18,3 milhões de novos vendedores

aderiram à nossa solução financeira.
Mais de 109 milhões de pagadores
fizeram 1.915 bilhões de transações, de
maneira simples e segura, garantindo
que a economia continuasse girando e
beneficiando muitas famílias.

no compromisso de migrar nossas
operações para energias renováveis e
nesse caminho acrescentamos outro
marco: Melicidade, nosso maior escritório
corporativo em São Paulo, no Brasil, já é
100% abastecido por energia renovável.

O Mercado Crédito continuou crescendo,
superando US$ 1.170 milhões em
créditos concedidos no México, Brasil
e Argentina.

Também apoiamos organizações que
promovem a formação e a inclusão de
jovens, sobretudo mulheres, no mercado
de tecnologia, beneficiando mais de
6.000 jovens de ambos os sexos na
região. Foi sem dúvida um ano de
desafios, crescimento e expansão sem
precedentes para o Mercado Livre. Um
ano no qual testamos nossa capacidade
de adaptação, resiliência e habilidade de
trabalhar em equipe.

Por sua vez, o Mercado Envios nos
permitiu estar ainda mais perto e
chegar mais rápido. Nossa promessa de
entregar encomendas em 24 horas foi
consolidada, graças à contínua expansão
de nossa capacidade logística. Durante
2020, adquirimos uma frota de aviões no
Brasil e no México. Abrimos oito novos
centros de armazenagem e distribuição
no México, Brasil, Chile e Colômbia,
que representam mais de 421.000 m2,
gerando mais de 3.500 novos empregos,
sendo a maioria deles o primeiro
emprego formal dos contratados.
Hoje, mais do que nunca, sabemos que
o mundo precisa de transformação. É
por isso que nosso propósito é melhorar
a cada dia, não considerando apenas o
crescimento do negócio, mas também
seu impacto ambiental e seu papel social.
Como parte desse processo, aceleramos
o crescimento de nossa frota de carros
elétricos no Brasil, México, Chile e
Uruguai, convertendo-a em uma das
maiores da América Latina. Avançamos

Neste relatório compartilhamos o avanço
dos nossos compromissos durante
esse ano histórico, conscientes de
que seguiremos assumindo riscos e
apostando no longo prazo, com uma
equipe de mais de 15.000 pessoas que
optaram por se unir ao nosso propósito
em toda a região. Depois de um ano tão
especial, agradeço a todos aqueles
que levam o #OrgulhoMELI a toda a
América Latina.

Marcos Galperín
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Sobre a
empresa

⊲ SOBRE A EMPRESA

O

Mercado Livre é a maior
plataforma de comércio
eletrônico e de pagamentos da
América Latina. Nascemos em
1999 e, atualmente, operamos em 18 países
da região, incluindo Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, México,
Peru, Uruguai, Venezuela, República
Dominicana, Honduras, Nicarágua, Salvador,
Panamá, Bolívia, Guatemala e Paraguai.
Nosso ecossistema de soluções
inovadoras e confiáveis permite aos
usuários comprar, pagar e financiar por
meio de nossas plataformas online.
Mercado Pago, Mercado Shops, Mercado
Livre Publicidade e Mercado Envios são
as principais ferramentas com as quais
conseguimos democratizar o comércio de
produtos e serviços, promovendo o espírito
empreendedor e a mobilidade social na
região.
MELI é a sigla que identifica a oferta pública
de MercadoLibre, Inc. na Nasdaq, bolsa de
valores dos Estados Unidos. Desde 2017,
entramos para o índice Nasdaq 100, que
reúne as empresas mais importantes
do setor de tecnologia.

Nosso propósito
é democratizar o
comércio e os
serviços financeiros
para transformar a
vida de milhões de
latino-americanos.

vídeo 21 anos | Mercado Livre
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A primeira plataforma de
comércio eletrônico e de
pagamentos da América Latina

⊲ SOBRE A EMPRESA

L

iderar uma das indústrias mais
dinâmicas do momento atual foi
uma oportunidade e uma grande
responsabilidade em 2020. A
pandemia de COVID-19 nos deixou em
uma posição ímpar, já que foi possível
continuar nossas operações e nos tornar
um aliado-chave para empreendedores
e Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
durante o período de isolamento social
obrigatório.
O comércio eletrônico garantiu que as
pessoas tivessem acesso aos produtos
que precisavam sem ter que se expor.
E, assim, tornou-se uma ferramenta
essencial para que milhares de
empreendedores e PMEs continuassem
a gerar renda. Além disso, nossas
soluções de pagamento a distância se
mostraram as mais adequadas para
prevenir e evitar a propagação do vírus.

O compromisso de nossas equipes e
nosso DNA empreendedor garantiram
que esse potencial fosse rapidamente
transformado em crescimento e
expansão de nossas unidades de
negócios.
Sabemos que 2020 foi um ano
extremamente difícil para a maioria
das pessoas. É por isso que estamos
preocupados em estar próximos, mesmo
à distância, daqueles que trabalham
para o Mercado Livre e de nossas
comunidades. Em março, decidimos
mostrar nosso compromisso com os
latino-americanos e mudar nosso
logotipo icônico das mãos dadas por um
toque de cotovelos, saudação sugerida
pelas campanhas de prevenção.
Em cada capítulo deste relatório,
compartilhamos detalhadamente as
ações que empreendemos nesse
contexto.

Codo a Codo hasta que llegue lo
mejor (que no Brasil foi traduzido para
“Juntos. De mãos dadas, ou não”)
foi a campanha que marcou o início
de uma longa lista de ações para
apoiar cada um de nossos públicos de
relacionamento ao longo do ano.
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⊲ SOBRE A EMPRESA
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A plataforma líder em comércio
eletrônico da América Latina, onde
compradores e vendedores se
encontram para fazer transações de
uma ampla gama de bens e serviços.
Em 2020, mais de 719,3 milhões de
produtos foram vendidos, tivemos
57,5 milhões de novos usuários e
nossa plataforma.
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719,3

milhões de produtos vendidos

57,5

milhões de novos usuários

23

compras por segundo
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P

otencializamos a comunidade empreendedora latino-americana com
o mais inovador conjunto de soluções integradas da região. Com esse
ecossistema, podemos cumprir nosso propósito de democratizar o
comércio e os pagamentos, expandindo a capacidade das pessoas de
comprar, vender, pagar, enviar e financiar online.

H

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Nosso ecossistema
de soluções

⊲ SOBRE A EMPRESA

O ecossistema mais completo de soluções financeiras para empresas, empreendimentos
ou pessoas físicas que desejam administrar seu dinheiro de forma simples, cômoda e
segura. Está disponível na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai.

A conta digital do Mercado Pago possibilita que mais e mais pessoas resolvam suas
necessidades financeiras em um único aplicativo. Além de fazer pagamentos e
cobranças, transferências imediatas e acessar crédito em um só lugar, mais de 15 milhões
de pessoas já escolheram a plataforma para investir e rentabilizar seu saldo.

52.596
anunciantes mensais
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Seu objetivo é a inclusão financeira: democratizar o dinheiro, promovendo o acesso
a serviços que permitam às pessoas e às PMEs crescer e se desenvolver e, para os
Estados, corrigir assimetrias e promover a formalização da economia.

Mercado Ads é a unidade de negócios do Mercado Livre dedicada ao desenvolvimento
e à comercialização de soluções publicitárias dentro da plataforma. Ela oferece recursos
de branding e performance em todo o caminho de compra, de modo que marcas,
agências e vendedores alcancem milhões de compradores que estão descobrindo e
comprando todos os dias. Além disso, fornece dados e informações exclusivos sobre o
comportamento dos usuários, permitindo uma maior eficácia nas campanhas.

+117

milhões de usuários
já possuem uma conta digital
Mercado Pago na região.

Plataforma para a criação de lojas virtuais que permite aos usuários configurar, gerenciar,
promover e vender seus produtos em seus próprios sites. Este serviço oferece integração
com todos os recursos e ferramentas do ecossistema. Disponível na Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia e México.

22.000
lojas ativas

⊲ SOBRE A EMPRESA

Novos centros de distribuição
Em 2020, inauguramos oito novos centros de distribuição na América Latina, com mais
de 420.000 m2 de infraestrutura.

O Mercado Envios está disponível na
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México
e Uruguai. Oferecemos uma integração
rentável e a preços competitivos com
prestadores de serviços logísticos e de
envio terceirizados para os vendedores
de nossa plataforma, assim como
serviços de remessa e armazenagem.
Contamos com centros de distribuição
na Argentina, Brasil, México, Chile e
Colômbia que nos permitem enviar
produtos em menos de 48 horas. Um
dos maiores desafios à frente é o
desenvolvimento de nossa própria rede
logística com diferentes transportadoras.

649,2

milhões de envios realizados

+111,5%
vs 2019

Frota própria de
aeronaves no
México e no Brasil
Contamos com uma frota de 8
aviões de diferentes companhias
aéreas, que trabalham
exclusivamente para o Mercado
Livre, para chegar mais rápido e
alcançar cada vez mais destinos.
O objetivo desta iniciativa é
reduzir os prazos de envio dos
produtos para áreas remotas
e aumentar a capacidade de
entrega em 24 horas de produtos
alocados em nossos centros de
armazenagem e distribuição.

Brasil
- 5 centros logísticos:
2 em Cajamar (São Paulo)
1 em Guarulhos (São Paulo)
1 em Governador Celso Ramos
(Santa Catarina)
1 em Extrema (Minas Gerais)
- 340.000 m2

México
- 1 centro logístico em Jalisco
- 60.000 m2
Chile
- 1 centro logístico na Comuna
de Pudahuel, Santiago do Chile
- 9.000 m2

Colômbia
- 1 centro logístico em Bogotá
- 12.000 m2
— 10
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Mercado Envios é a nossa solução
logística. O envio ocupa um lugar
central na experiência de compra
em nossa plataforma virtual. Por isso,
desenvolvemos constantemente novos
processos e ferramentas tecnológicas
para cumprir nossa promessa de entrega
em tempo hábil.

⊲ SOBRE A EMPRESA

US$

4

$

US$

bilhões
de receita

132,5

79,19
bilhões
em valor
de mercado

até 26 de fevereiro de 2021

milhões de
usuários ativos
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Mercado Livre
em números

15.546

Estamos entre os 10 sites
com mais visualizações
no mundo

colaboradores

719,3

milhões de
produtos vendidos

18
países

⊲ SOBRE A EMPRESA

Nossa participação
na indústria

Argentina

Chile

- Argencon
- Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
- Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
- Cámara Argentina de Internet (CABASE)
- Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI)
- Cámara Fintech
- Unión Industrial Argentina (UIA)

- Asociación FinteChile
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
- Cámara Nacional de Comercio (CNC)
- Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Brasil
- ALAI BR (Asociación Latinoamericana de Internet)
- Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)
- Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC)
- Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD)
- Associação Brasileira de Internet (ABRANET)
- Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
- Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)
- Associação Brasileira de Relações Empresa Cliente (ABRAREC)
- Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O)
- Câmara Brasileira de Comércio Eletrônic (Camara-e.net)
- Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
- Comércio Exterior (CEB)
- Federación del Comércio de São Paulo (FecomércioSP)
- Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil)
- Zetta

Colômbia
- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)
- Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT)
- Colombia Fintech

México
- Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP)
- Asociación de Internet México (AIMX)
- Asociación Fintech (FTMX)
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
- Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)
- Cámara Internacional de Comercio (ICC)

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

Peru
- Cámara de Comercio de Lima
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Entidades que participamos em 2020, como membros e com um papel de liderança.

⊲ SOBRE A EMPRESA

C

riamos um ambiente sólido e confiável para promover o desenvolvimento
de uma comunidade de comércio eletrônico na América Latina. Com uma
população de mais de 650 milhões de pessoas, a região tem uma das taxas de
penetração da internet que mais cresce no mundo.

Mercado Livre Fund
Meli Fund é o fundo de investimento do Mercado Livre criado em 2013.
Investimos em empresas de tecnologia latino-americanas que promovem o
ecossistema digital e ajudam a democratizar o comércio e o acesso ao capital
por meio da tecnologia.

O desempenho econômico é fundamental para a sustentabilidade do nosso negócio e
para cumprirmos nosso propósito de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
da região. Por isso, no Mercado Livre trabalhamos para continuar crescendo, ganhando
escala em nossas vantagens competitivas e fortalecendo nossa posição como a
plataforma preferida para vendas e pagamentos em cada um dos mercados onde
operamos. Para isso, é muito importante manter nossa liderança, aproveitando a
crescente base de usuários potenciais proporcionada pela constante expansão da
internet na região.

Apoiamos empresas em fase inicial e de crescimento com grandes equipes, e
acompanhamos os empreendedores na ampliação de seus negócios, agregando
valor como parceiro estratégico e promovendo sinergias com o Mercado Livre.

Esses objetivos de desempenho econômico são alcançados por meio do crescimento
orgânico, levando nossas soluções a mais países e alcançando novos segmentos,
ampliando as linhas de negócios transacionais e também por meio de possíveis
aquisições estratégicas.

mercadolibre.com/fund

VALOR ECONÔMICO GERADO E DISTRIBUÍDO
(EM MILHÕES DE DÓLARES)
Vendas
de ativos

DISTRIBUÍDO

Custos da
operação

Salários e
benefícios

Pagamentos a
fornecedores
de capital

Pagamentos a
governos sob a
forma de impostos

RETIDO

GERADO

Vendas

Rendimentos
financeiros

2020

4076,3

3973,5

102,8

-

4323,3

3138,5

664,8

106,7

413

-247

2019

2409,8

2296,3

113,5

-

2581,9

2064,8

386,4

65,9

64,8

-172,1

2018

1481,7

1439,7

42

-

1518,4

1226,6

264,3

56,2

-28,7

-36,7
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Desempenho
econômico

⊲ SOBRE A EMPRESA

E

stamos convencidos de que as
pequenas e médias empresas
são as grandes protagonistas da
recuperação econômica na era
pós-COVID-19. A transformação digital
tornou-se um fator chave para superar
a crise, acompanhar os colaboradores
e avançar em um plano de crescimento
sustentável a médio e longo prazo.
Nesse cenário, o ecossistema de
soluções do Mercado Livre posicionouse como um aliado fundamental das
PMEs, que encontraram no comércio
eletrônico e nos pagamentos digitais um
aliado para manter sua fonte de renda
em tempos difíceis.
Em 2020, capitalizamos a tecnologia
para gerar novas ideias e soluções que
impulsionam o comércio e multiplicam
oportunidades e empregos de qualidade.
A pandemia e o distanciamento social
preventivo aceleraram a reconversão
tecnológica das PMEs e a mudança
cultural dos usuários com relação às
compras pela internet. De acordo com
um estudo realizado em 2020, estima-se
que, na Argentina e no México, sete de
cada dez vendas são realizadas online.

No Brasil, uma pesquisa de mercado
realizada com o Instituto Locomotiva
mostrou que 46% dos vendedores
consultados fizeram todas as suas
vendas pela internet.
Hoje, mais de 11,6 milhões de
empreendedores e empresas da região
vendem seus produtos e serviços pelo
Mercado Livre. Durante 2020, mais de
4,9 milhões de novas PMEs e negócios

11,6

milhões vendedores ativos

4,9

milhões de
novos vendedores

US$ 1.170
milhões em
créditos concedidos

aderiram à plataforma. Esses dados nos
encorajam a continuar trabalhando, pois
mostram que somos o apoio econômico
de muitas famílias latino-americanas e
um importante motor para a recuperação
da região.
Por meio do Mercado Pago, contribuímos
para o desenvolvimento socioeconômico
em três frentes: apoiando a inclusão
financeira de empreendedores e setores
vulneráveis, colocando a tecnologia a
serviço da geração de impacto social
positivo e multiplicando a arrecadação
de recursos das ONGs. Mais informações
sobre essas iniciativas no capítulo
Comunidade. Nossos centros de
distribuição, situados em localidades
satélites de grandes cidades, foram
importantes meios de geração de valor
indireto nessas comunidades, criando
oportunidades de emprego e de
contratação de serviços e dinamizando
economias locais. A rede de distribuição do
Mercado Envios projeta seu crescimento
dando prioridade à regionalização,
situando-se em pontos cada vez mais
distribuídos no território e, ao mesmo
tempo, mais próximos de nossos usuários.

— 14

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Nossa contribuição ao
desenvolvimento socioeconômico

⊲ SOBRE A EMPRESA

T

odas as pessoas têm o direito
de participar plenamente da
economia de seu país. Por
isso, democratizar os serviços
financeiros significa garantir que todos
e todas, independentemente da origem
ou posição econômica, possam adquirir
produtos e serviços acessíveis e
seguros, assumindo o controle de suas
vidas financeiras.
Na América Latina, apenas 50% da
população está bancarizada. Como
líderes do setor fintech na região, nosso
principal objetivo é promover a inclusão
financeira de cada vez mais pessoas nos
países onde operamos, por meio do uso
de contas digitais e meios eletrônicos
de pagamento, que lhes permitam tanto
digitalizar suas transferências quanto
acessar soluções de poupança e crédito.
Isso também permite que as pessoas
estabilizem ou aumentem seus
rendimentos e sejam mais resilientes aos
altos e baixos da economia, melhorando
a qualidade de vida.

Educação financeira
Sabemos que o conhecimento é a
principal ferramenta para que as pessoas
se beneficiem das finanças. Por isso,
trabalhamos em parceria com outras
organizações com experiência na
formação de empreendedores.

O acesso a soluções
financeiras é um
instrumento chave para
combater a pobreza,
promover a formalidade
e gerar desenvolvimento
econômico e social.

$

Cientes de nossa
responsabilidade em promover
ações de educação financeira
que apoiem nossos usuários,
criamos no Brasil um comitê
multidisciplinar.
Desenvolvemos ações em conjunto
com organizações que trabalham
com microempreendedores, criam
conteúdos educativos sobre o uso
do Mercado Pago e seus produtos,
implementam programas sobre o uso
consciente dos serviços financeiros e
capacitam pequenas empresas sobre
empreendedorismo e gestão financeira:
- Lançamos o Blog Conexão Mercado
Pago, um site de conteúdos especiais
para nossos usuários, especialmente
os empreendedores.
- Continuamos chegando a
microempreendedores em todo o país
por meio de conteúdos disponibilizados
na plataforma Tamo Junto, da ONG
Aliança Empreendedora.

- Nos aliamos a aplicativos de
contabilidade para facilitar a
formalização de pequenos negócios e
aumentar sua capacidade de impactar.
- Promovemos lives e conteúdos
audiovisuais para apoiar
empreendedores e ajudá-los na
reinvenção e digitalização de seus
negócios durante a pandemia.
- Desenvolvemos conteúdos com a
NoFront, uma iniciativa que trabalha
a inclusão financeira em comunidades
vulneráveis usando o Rap como
aliado. Para isso, criamos uma série de
programas ao vivo e slam (campeonato
de poesias) que vinculam música a
conteúdos de inclusão financeira.
- Criamos o "Café com Pix", uma série
de conteúdos ao vivo para redes
sociais que buscam educar os
vendedores e usuários de nossas
plataformas sobre o uso do Pix, o novo
sistema de pagamento instantâneo
lançado no Brasil. Os episódios
contaram com a participação de
especialistas do Banco Central do
Brasil (BCB) e do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), entre outros.
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Inclusão e
educação financeira

⊲ SOBRE A EMPRESA

Vale destacar também nosso trabalho com
a Bondarea, uma PME que comercializa
um software de gestão, administração
e contabilidade para Instituições de
Microfinanças (IMFs) na Argentina.
Trabalhamos em parceria para que as
mulheres tomadoras de microcrédito
utilizem o Mercado Pago para receber e
pagar seus empréstimos. Dessa forma,
elas estarão incluídas financeiramente
e poderão utilizar todos os serviços da
carteira digital e do cartão pré-pago. Em
2020, foram criadas 690 novas contas
no Mercado Pago, beneficiando dez
instituições de microcrédito.

Sabemos que o conhecimento
é a principal ferramenta
para que as pessoas se
beneficiem das finanças. Por
isso, trabalhamos em parceria
com outras organizações com
experiência na formação de
empreendedores.
Também participamos da aliança
Tech4Good que a Mastercard
promoveu com empresas líderes
em tecnologia para acelerar a
inclusão financeira na região. Junto
com essas organizações, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento e o
Common Cents Lab da Universidade
de Duke, realizaremos em 2021 uma
pesquisa sobre a resiliência financeira de
mulheres que vendem na plataforma.
O principal objetivo dessa colaboração
será a identificação de comportamentos
que promovam a resiliência financeira
de PMEs e, posteriormente, o desenho e
implementação de uma solução baseada
nesses resultados em nossa plataforma
de e-commerce e no Mercado Pago.

Mercado Pago,
motor de inclusão
A inclusão financeira é o propósito que
norteou o crescimento do Mercado Pago
desde o seu lançamento. Sua missão é
inovar com soluções simples, acessíveis
e seguras baseadas em tecnologia,
criando produtos que ampliem a oferta
de serviços financeiros. Dessa forma,
as pessoas têm acesso a ferramentas
mais sofisticadas, podendo progredir
em termos de educação e capacidade
financeira.
O Mercado Pago oferece uma carteira
digital na qual empresas e usuários
podem pagar impostos, serviços e
até mesmo enviar dinheiro entre si.
Seu objetivo é gerar modelos de
negócios sustentáveis e inovadores
para mercados onde os custos fixos do
sistema bancário tradicional não são
viáveis. Ao mesmo tempo, visa fortalecer
os empreendedores fornecendo
informações de valor estratégico que
lhes permitam administrar seus negócios
de forma eficiente e crescer.

US$ 1.170
milhões
em créditos concedidos

4,4

milhões de usuários
do dispositivo Point

86,2

milhões de pagamentos
com QR
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Além disso, em 2020 mantivemos
nosso apoio à Sumatoria, plataforma
argentina de financiamento coletivo que
conecta investidores conscientes com
empreendedores e empresas sociais que
impactam positivamente a sociedade e o
meio ambiente. Concedemos empréstimos
e financiamos 49 empreendedores da
economia social local.

⊲ SOBRE A EMPRESA

O Mercado Pago é a maior carteira digital
da região, por meio da qual os usuários
podem comprar em lojas físicas usando o
código QR, a maquininha Mercado Pago
Point, ou o cartão pré-pago. Com o uso
de códigos QR, o Mercado Pago procura
massificar os pagamentos digitais de
forma rápida, segura e econômica.
Entre os comércios que utilizam essa
solução, metade são pequenos negócios
e 51% dos pagamentos são de valores
inferiores a US$ 50.
Point é uma solução física de ponto
de venda para o processamento
de cartões de crédito e débito, que
permite aos pequenos comerciantes,
PMEs e microempreendedores receber
pagamentos e ofertar a facilidade do
parcelamento. O dispositivo não tem
custos de aluguel e oferece taxas
competitivas de transação para os
empreendedores. Além disso, está
integrada ao aplicativo Mercado Pago e
ao cartão pré-pago, sem necessidade de
ter uma conta bancária.
O cartão pré-pago do Mercado Pago
não tem custo de emissão nem de
manutenção e pode ser utilizado em
estabelecimentos comerciais que
aceitam a bandeira Mastercard. O
saldo da conta digital corresponde ao
limite para uso do cartão como meio
de pagamento para consumo digital e
presencial, assinaturas e compras online.

Poupança e investimento

1915

milhões
de transações

US$ 49,8
bilhões

O Mercado Pago permite aos usuários
investir e rentabilizar o saldo por meio
de um fundo comum de investimento
administrado e protegido por empresas
do sistema financeiro. Trata-se de
uma solução de investimento simples,
inclusiva e de baixo risco, com a
possibilidade de utilizar o dinheiro a
qualquer momento, pois não se trata de
um fundo fixo. Mais de 15 milhões de
contas já foram abertas na região.

processados

+105

milhões de pagadores ativos

15 milhões
de usuários poupam
com o Mercado Pago

9,8

milhões de cartões pré-pagos
do Mercado Pago emitidos

Créditos
Desenvolvemos nossos próprios
modelos de avaliação de risco de
crédito, patenteados, com dados únicos
que diferenciam nossas análises das que
são realizadas por instituições financeiras
tradicionais. Além disso, podemos
reduzir significativamente o risco de
inadimplência uma vez que os negócios
dos usuários credores se realizam
através do Mercado Pago.

Quatro anos após seu lançamento, o
Mercado Crédito já concedeu mais de
40 milhões de empréstimos no valor
total de US$ 2.300 milhões, ajudando
6 milhões empreendedores, PMEs e
empresas na Argentina, Brasil e México a
comprar insumos, investir em máquinas,
contratar mão-de-obra e obter capital de
giro para impulsionar suas vendas. Ao
participar do ecossistema do Mercado
Pago, tanto usuários de contas digitais
quanto usuários das soluções Point e
QR podem ter acesso a créditos préaprovados com base no comportamento
apresentado dentro da plataforma.
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Pagamentos e cobranças

⊲ SOBRE A EMPRESA

Multiplicamos o impacto ao longo de
nossa cadeia de valor, que inclui desde
os empreendedores do ecossistema até
nossos fornecedores.

97%

de nossos fornecedores
são locais

Vendedores do
Mercado Livre
e Mercado Pago

Compradores do
Mercado Livre e
Mercado Pago

Parceiros estratégicos
de logística do
Mercado Envios

Serviços de
infraestrutura virtual

Serviços de
infraestrutura física

Cloud Services e software.

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

Serviços de
comercialização
e gestão
Marketing, Consultoria de RH, Publicidade,
Serviços contábeis e Auditoria
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Nossa
cadeia de valor

⊲ SOBRE A EMPRESA

S

abemos que o poder de compra
de uma empresa como a nossa
tem o potencial de impulsionar a
economia local e, em particular,
os empreendedores que trabalham com
um propósito de promover impactos
ambientais e/ou sociais positivos. Entre
eles, incluem-se PMEs, microempresas,
empresas sociais, empresas B,
cooperativas e ONGs que produzem
bens e serviços para endereçar questões
associadas à pobreza, desemprego,
exclusão social, entre outros.
Em 2019, implementamos uma política
de compras sustentáveis que oferece
alguns benefícios aos fornecedores que
se destacam dentro da categoria em
relação aos fornecedores tradicionais.
Por exemplo: em condições de igualdade
e qualidade, a escolha de um fornecedor
sustentável tem uma tolerância de até
10% em relação ao preço mais baixo; o
prazo de pagamento recomendado para
esses fornecedores é de 30 dias, a partir
da data da fatura. As empresas parceiras
também são convidadas a participar de
capacitações para que possam aprimorar
seus negócios.

388%

de crescimento das compras
de fornecedores sustentáveis

+90

fornecedores em toda
a América Latina

Apoiamos o crescimento
da nossa cadeia de valor
Em 2020, seguimos trabalhando comprometidos em mensurar e
gerenciar a sustentabilidade em nossa cadeia de valor. Para isso,
realizamos bootcamps com fornecedores da região para contribuir para
a dinamização de seus impactos sociais e ambientais.
Em 2020, convidamos 85 empresas fornecedoras a participar de
um “Bootcamp de Impacto”, uma experiência interativa e digital que
abrangeu as principais áreas de impacto econômico, social e ambiental
de uma empresa. Entre os participantes, selecionamos um grupo de
22 PMEs e empresas de nossa cadeia de valor na Argentina, Brasil e
México para medirem o impacto de seus negócios com a ferramenta
B Lab e identificarem oportunidades de melhoria para a sustentabilidade
de suas empresas.
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Compras
sustentáveis
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Estratégia de
sustentabilidade

⊲ ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

O propósito de transformar nos guia. E sabemos
que o mundo precisa de uma transformação.
Por meio da inovação, da tecnologia e do
empreendedorismo, buscamos promover um
ecossistema de negócios em que os valores
econômico, social e ambiental caminhem juntos.
O que nos move é a energia das novas ideias e a
visão daqueles que empreendem pensando em
todos. Com o desenvolvimento das comunidades
no centro de nossas ações, promovemos a
diversidade, a inclusão e a educação.
Acelerando assim nossa evolução para uma
nova economia, que opere em harmonia com a
sociedade e o planeta.
Sabemos que o desafio é grande e que a hora de
agir é agora. Porque o melhor está por vir.
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Manifesto de Sustentabilidade

Manifesto de sustentabilidade

⊲ ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

O Efeito Empreendedor é nossa estratégia para promover o
desenvolvimento do ecossistema empreendedor na região.

Como empreendedores, sabemos que a sustentabilidade é um caminho de melhoria
contínua, com soluções de múltiplas perspectivas: não se trata apenas do que fazemos,
mas, sim, de como fazemos. Esse é o Efeito Empreendedor.
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Assumimos o desafio de crescer respeitando o meio ambiente. Para isso, é preciso antes
de mais nada conhecer o impacto ambiental de nossas operações. O crescimento de
nossa plataforma nos obriga a ser cada vez mais eficientes no consumo de energia, a
estimular uma mobilidade cada vez mais limpa e a inovar em nossas estratégias para
mitigar o impacto ao longo de toda a cadeia de valor.
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Essa estratégia se concretiza por meio do fortalecimento do ecossistema empreendedor
com nossas ferramentas e soluções e da promoção de negócios mais sustentáveis, com
foco na comercialização e na inclusão digital de negócios de triplo impacto. Além disso,
contribuímos com as comunidades onde estamos presentes por meio de iniciativas que
fortalecem as organizações sociais e do desenvolvimento de programas de educação e
tecnologia que apoiam os jovens no acesso ao emprego, ao empreendedorismo e a um
futuro mais inclusivo.
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O Efeito Empreendedor é nossa estratégia para promover o desenvolvimento do
ecossistema empreendedor na região. Seu centro está no propósito para o qual
o Mercado Livre nasceu: democratizar o comércio, o dinheiro e os pagamentos,
equalizando as oportunidades entre grandes empresas e pequenos empreendedores e
reduzindo diferenças geográficas e econômicas.
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o Mercado Livre, acreditamos que a sustentabilidade é uma forma de fazer,
que atravessa todas as áreas do negócio. O espírito de inovação sempre nos
definiu. Temos o impulso de transformar. Nossos valores nascem da inspiração
gerada pelos empreendedores que impulsionamos e por aqueles que fazem
parte de nossas equipes.
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O Efeito
Empreendedor

⊲ ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

M

antemos uma relação fluida
e transparente com todas as
pessoas e organizações que
fazem parte de nossos grupos
de interesse, a fim de conhecer suas
expectativas e preocupações e traduzi-las
em informações de valor estratégico para
a gestão do nosso negócio.
Realizamos um processo interno para
a identificação e seleção dos grupos
de interesse com base em critérios de
interação e impacto no negócio. A tabela
a seguir resume os mecanismos de
diálogo com cada um deles.

Gru po s de in teresse

Mecanis mo de diálogo

Eco s s i s t ema de empre e nd e d ore s
e us uá ri o s da pl a t a forma

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

Co l a bo ra do res

- Mailing
- Plataforma de comunicação interna (Facebook at Work)
- Conversas com o CEO
- Comunicações de fechamento de trimestre
- Q&A com diretores
- Pesquisas de clima e feedback

F o rnecedo res

- Reuniões virtuais e mailing

O N Gs e o rga ni za çõ es d a
s o ci eda de ci vi l

- Programa Mercado Livre Solidário

Ma na gement e Di reção

- Comitê de Auditoria e reuniões de Diretoria

Ref erênci a s e f o rmad ore s
de o pi ni ã o

- Encontros e envios regulares de informação
- Relatório trimestral de resultados

Go verno

- Reuniões com a área de Relações Governamentais e Sustentabilidade

A ci o ni s t a s

- Reuniões com a área de Relações com Investidores e Sustentabilidade
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Grupos de
interesse

⊲ ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

T

odos os anos, realizamos uma
pesquisa de materialidade para
conhecer a visão de nossos
grupos de interesse sobre
as questões mais relevantes para a
gestão da sustentabilidade e sobre as
quais desejam obter informações. O
estudo é realizado de acordo com as
recomendações dos padrões da Global
Reporting Initiative e com base na
materialidade definida pelos indicadores
SASB (Sustainability Accounting
Standards Board) para o setor de
Comércio Eletrônico.
Em 2020, revisamos os temas do
período anterior e decidimos substituir
o título do tema "inclusão financeira" por
"educação e inclusão financeira", com o
objetivo de definir com mais precisão o
escopo da gestão desse tema. Com o
mesmo critério, também renomeamos o
tema "pegada ambiental" para "redução
da pegada ambiental".

A pesquisa incluiu uma consulta
aberta para levantar quais temas e
preocupações chaves deveriam ser
incluídos, além dos temas priorizados
pela empresa. A maioria das respostas
poderia se enquadrar em um dos temas
materiais já listados, como mitigação de
emissões de envios e embalagem

Após essas ações, os temas foram
priorizados internamente e validados
com os grupos de interesse por meio de
uma pesquisa online, que foi respondida
por 87.099 pessoas (336% a mais que no
ano anterior). Para a análise, considerouse que a diferença no tamanho das
amostras não afetaria os resultados
gerais.

+87.000

representantes de nossos
grupos de interesse participaram
da análise de materialidade

+336% em relação a 2019

DISTRIBUIÇÃO DE GRUPOS
D E I N T E R E S S E C O N S U LTA D O S

DISTRIBUIÇÃO DE
GRUPOS DE INTERESSE
C O N S U LTA D O S P O R PA Í S

(Redução da pegada ambiental), gestão
de queixas e reclamações dos usuários
(Conduta de compradores e vendedores),
pagamentos retidos e segurança nas
compras (Confiança e segurança dos
usuários) e reconhecimento e formação
de colaboradores (Capital humano e
atração de talentos).

Usuários
Colaboradores
ONGs
Jornalistas
Fornecedores
Acionistas
Câmaras
Governo
Outros

84.875
2090
45
24
15
11
10
2
26

97%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Argentina
México
Brasil
Colômbia
Uruguai
Chile
Venezuela
Peru
Otro

40.674
19.123
13.344
4980
4288
3052
28
10
1600

47%
22%
15%
6%
5%
4%
0%
0%
2%
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Análise de
materialidade

⊲ ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

Temas materiais e contribuição aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Matriz de materialidade

Tema material e cobertura

1
2

5

3
1

Influência nas avaliações e decisões dos grupos de interesse

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

+

4

6
5

2
3

6

4

7

7
9

8
8

9

10

10

11
-

Importância dos impactos econômicos, ambientais e sociais

+

11

Confiança e segurança do usuário
Externa

Conduta de compradores e vendedores
Externa

Diversidade e igualdade de oportunidades
Interna e externa

Incentivo ao empreendedorismo
Externa

Ética e transparência
Interna e externa

Contribuição ao desenvolvimento socioeconômico
Externa

Educação e inclusão digital
Externa

Redução da pegada de carbono
Interna e externa

Capital humano e atração de talentos
Interna e externa

Desempenho econômico e posicionamento
Interna e externa

Inclusão e educação financeira
Externa
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O quadro a seguir apresenta os temas materiais priorizados pelo MELI e validados
com nossos grupos de interesse, a partir dos quais este relatório foi elaborado. Esses
temas também nortearam o relato da nossa contribuição para o alcance das metas
estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
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Ética e
transparência

⊲ ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

A

s boas práticas de
governança corporativa estão
profundamente relacionadas
com nossos valores.
A Governança Corporativa do Mercado
Livre está estruturada em um Conselho
de Administração e um Comitê Executivo.
O Conselho de Administração atua
de forma independente do Comitê
Executivo. É composto por oito membros,
seis dos quais são independentes. Seus
integrantes são propostos pelo Comitê
de Nomeação e Governança Corporativa
e depois aprovados pela Assembleia de
Acionistas.
Os membros que não são colaboradores
recebem uma remuneração anual, que
pode consistir em uma retenção, outorga
de ações, outorga de opções de compra
de ações ou, ainda, honorários por
comparecimento a qualquer reunião do
Conselho. Essa compensação é definida
pelo Comitê de Remuneração.

A seguir, algumas de suas funções:
- Estabelecer os princípios de
comportamentos esperados para
todas as pessoas que fazem parte da
organização, em todos os níveis.
- Supervisionar a administração do
negócio e atuar como um fiduciário
dos acionistas.
- Revisar e aprovar os objetivos
financeiros, planos operacionais e
atividades, mantendo-se informado
sobre os negócios da empresa e
supervisionando os procedimentos de
controle e reporte.
- Monitorar e controlar a identificação
e avaliação dos riscos, assim como a
eficácia dos processos para sua gestão.
O órgão máximo de governança realiza
um encontro anual no qual participam
todos os níveis de gerência da
organização, incluindo as subsidiárias.
Nesses espaços, discute-se o
desempenho geral da empresa durante
o ano, assim como os principais planos e
objetivos das diferentes áreas.

No nível executivo, as responsabilidades
sobre os aspectos econômicos,
ambientais e sociais recaem sobre o
Chief Financial Officer (CFO). Quatro
vezes ao ano, os responsáveis por
cada unidade de negócio lhe informam
os resultados econômicos, o contexto
social das operações e os avanços da
estratégia do negócio.

Para saber mais sobre
Governança Corporativa, os
perfis profissionais da Diretoria e
da equipe executiva, assim como
dos Comitês, consulte o site
de Relações com Investidores,
desenvolvido em cumprimento
aos requisitos da Securities and
Exchange Commision (SEC).

investor.mercadolibre.com

— 27

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Estrutura de
Governança Corporativa

Comitês de
Governança Corporativa

Comitê de Nomeação e
Governança Corporativa

Comitê de
Auditoria

Comitê de
Remuneração

Este Comitê ainda revisa periodicamente o Código de Conduta e Ética da companhia,
com a responsabilidade de adequar as políticas nele incluídas, que definem nossos
valores e propósito empresariais. Também supervisiona o cumprimento das obrigações
relacionadas à governança da organização.

É responsável pela supervisão dos
processos contábeis e de informação
financeira, pelo correto funcionamento
do controle interno e pelo cumprimento
das leis e regulamentações de cada
país. Também se encarrega de controlar
a avaliação e a gestão eficaz dos riscos
financeiros.

Fornece recomendações à Diretoria
sobre a estratégia e os programas
de remuneração e benefícios aplicáveis
aos membros da Diretoria,
executivos e colaboradores. O Comitê
de Remuneração desenvolve e mantém
uma política de remuneração para
altos executivos, que está diretamente
relacionada com as faixas salariais da
companhia, o desempenho corporativo e
o retorno para os acionistas.

O Comitê conta com o controle periódico
de um auditor independente e externo
que revisa as informações financeiras e
averigua a completude e exatidão das
demonstrações contábeis do
Mercado Livre, sem a presença da
administração da empresa. Revisa
e discute com a administração e os
auditores a integridade dos sistemas de
controle interno, incluídas as políticas e
práticas de seus integrantes.
Seu dever é informar a Diretoria sobre
qualquer assunto relevante, com impacto
na situação financeira, avaliar os riscos
relacionados e as ações planejadas para
gerenciá-los.

Além disso, o Comitê supervisiona os
resultados da política para garantir
níveis competitivos de pagamento, criar
incentivos adequados para melhorar
e justificar o retorno aos acionistas e
recompensar o bom desempenho.

Tem a função de nomear os integrantes da Diretoria, levando em conta habilidades,
competências, experiência, reputação, integridade, independência e potencial de
conflito de interesses. Identifica os candidatos com base nas recomendações dos
acionistas, outros membros e colaboradores do Mercado Livre. Avalia todas as
candidaturas com base nos méritos de cada membro.
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COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS

Diretor/a

Diretor
independente

Comitê de
Auditoria

Comitê de
Remuneração

Comitê de
Nomeação e
Governança
Corporativa

Membro

Susan Segal

Membro

Mario Eduardo Vazquez

Presidente

Membro

Meyer Maika Raise

Membro

Presidente

Emiliano Calemzuk
Alejandro Nicolás Aguzin

Membro

Presidente
Membro

⊲ ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
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Atuamos com integridade e transparência e esperamos que todas as pessoas
que fazem parte de nossa equipe desenvolvam suas atividades de acordo com
os mais altos padrões éticos e de conduta. Também procuramos garantir que
aqueles que se relacionam com a companhia como fornecedores, clientes ou
parceiros comerciais sigam esses padrões. Buscamos que, em todas as nossas relações,
sejam priorizados os valores de honestidade, equidade, respeito e integridade.
O Código de Ética estabelece os padrões, valores e comportamentos esperados. Todas
as pessoas que escolhem trabalhar no Mercado Livre devem assumir o compromisso
de alinhar seu comportamento a essas diretrizes, devendo, assim, assinar o documento
ao ingressar na empresa. O Código é publicado no site de Relações com Investidores
e seu conteúdo é divulgado periodicamente e em capacitações específicas. Em
agosto, promovemos uma campanha para reforçar sua leitura e renovar a assinatura de
colaboradores ativos.
O Código formaliza nosso compromisso com o cumprimento das leis e regulamentações,
as práticas de bom uso de informações internas, ativos da empresa e meios digitais.
Também inclui uma série de políticas que ajudam a promover a boa conduta das
pessoas que trabalham no Mercado Livre, bem como daquelas que integram nossa
cadeia de valor, entre elas a Política de Diversidade e Inclusão; a Política Anticorrupção;
a Política de Doações, Eventos e Patrocínios; e a Política sobre Gastos de Viagens e
Entretenimento. Cada uma delas foi desenvolvida pela área especializada no tema.

Acesso ao Código de Ética

Prevenção de conflitos de interesse
O Código de Ética estabelece uma série de mecanismos que buscam prevenir conflitos
de interesse tanto para aqueles que escolhem trabalhar no Mercado Livre como para toda
a cadeia de valor. Entre outras coisas, estabelece que diante de um conflito de interesse real, potencial ou aparente - deve ser aplicado o princípio de "informar e abster-se".
Esta política é complementada por outras contidas no Código de Ética, como a Política
de Presentes e Cortesias Empresariais; a Política de Normas sobre Oportunidades
Corporativas, Informação Privilegiada e Concorrência; a Política de Negociação de Ações
com Informações Privilegiadas; e a Política sobre Atividades Laborais Externas e Negócios
Competitivos; a Política Anticorrupção e o Guia Anticorrupção; a Política Corporativa
de Doações, Eventos e Patrocínios; a Política de Prevenção da Lavagem de Ativos e
Financiamento do Terrorismo; e a Política de Viagens e Entretenimento.
Para evitar e gerenciar potenciais conflitos de interesse no órgão máximo de
governança, aqueles que ocupam cargos de decisão devem assinar uma Declaração de
Independência na qual informam suas partes envolvidas e as transações que a empresa
realizou com elas. Os diretores e acionistas com um percentual superior a 5% também
devem fazê-lo. Todas as informações relevantes decorrentes dessas declarações serão
devidamente comunicadas ao SEC Reporting (área que emite os relatórios para a Security
and Exchange Comission), Auditoria Interna e Compliance Corporativo para verificar o
cumprimento dos regulamentos e das políticas aplicáveis.
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Nossa maneira
de atuar

⊲ ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Prevenção da corrupção
CANAL DE DENÚNCIAS

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Estamos alinhados com a Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA, em Inglês),
dos Estados Unidos, a Lei Anticorrupção brasileira, a Lei de Responsabilidade Penal de
Pessoas Jurídicas da Argentina e todas as leis anticorrupção dos demais países onde
operamos.
Nossa Política Anticorrupção, contida no Código de Ética, estabelece que nenhum
colaborador ou integrante da cadeia de valor do Mercado Livre poderá realizar ou
oferecer pagamentos, dinheiro ou bens de valor a um indivíduo - incluindo funcionários
públicos -, empresa ou organização, em qualquer país, diretamente ou por meio de
intermediários, para obter indevidamente um benefício ou tratamento preferencial.
Também incluímos cláusulas anticorrupção nos contratos com nossos principais
fornecedores e aqueles com operações de maior risco, pelos quais se comprometem a
cumprir nossas políticas e leis aplicáveis.
Para garantir o cumprimento da Política, contamos com o compromisso e o envolvimento
ativo de executivos do alto escalão. Em 2020, capacitamos aproximadamente
400 pessoas em funções de liderança, selecionadas com base em uma análise de
sensibilidade em relação ao risco de corrupção dentro da organização.

Contamos com um canal
para denúncias anônimas e
confidenciais, que é gerenciado
por um fornecedor externo (West
Corporation). São disponibilizados
diferentes meios de comunicação
que permitem o acesso a partir
dos países onde operamos, os
quais também estão disponíveis
para pessoas de fora da
companhia que desejam denunciar
condutas de colaboradores do
Mercado Livre ou de integrantes
da cadeia de valor.
As denúncias são recebidas
e analisadas pelo setor de
Compliance Corporativo, áreas
especializadas e pelo Comitê de
Ética, que avalia e corrobora as
informações, emite um relatório
e recomenda medidas para
sanar o caso ou controlar as
irregularidades.
Canal de denúncias
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Operamos em países da América Latina com alto nível de percepção de corrupção e
nossas áreas administrativas e comerciais têm contato com funcionários públicos de
vários países. Nosso processo de gestão de risco avalia, entre outros assuntos, o risco
de corrupção e as auditorias anuais incluem a avaliação desse aspecto em todas as
operações da companhia.
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O

s riscos estratégicos para
nosso negócio estão
relacionados ao crescimento
contínuo do comércio
eletrônico e dos pagamentos na América
Latina, à capacidade de expandir e
adaptar nossas operações, à atualização
da infraestrutura e das tecnologias da
informação, assim como às possíveis
interrupções do sistema. Além disso,
estão relacionados às regulamentações
e leis da internet, à venda de artigos
controlados e proibidos em nossa
plataforma, à violação dos direitos de
propriedade intelectual, às informações
e materiais divulgados em nossa
plataforma e às violações de segurança
e filtragem de dados. Da mesma forma,
constituem riscos as tarifas ao usuário
e as tendências de consumo. A lista
completa pode ser acessada no
Relatório anual 10K (disponível em
inglês).

Avaliação
contínua
O Comitê de Riscos Corporativos é
responsável por discutir e validar os
níveis de impacto e probabilidade de
ocorrência de ameaças identificadas;
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 tomar
medidas corretivas quando apropriado;
liderar a revisão anual do mapa de riscos;
avaliar o desempenho dos responsáveis
por cada risco e do processo de gestão
de cada evento em curso.
Para a gestão de riscos é utilizada a
ferramenta GRC Risk Management, que
permite identificar, analisar, responder e
monitorar proativamente as potenciais
ameaças em todo o processo.

A

valiamos periodicamente os
aspectos de conduta ética
e integridade. A equipe de
Auditoria Interna é responsável
por avaliar o cumprimento das leis
aplicáveis a quem escolhe trabalhar
no Mercado Livre, assim como as
disposições da Lei Sarbanes-Oxley
(SOX). Um relatório de cada revisão é
emitido e enviado aos responsáveis pelo
processo e ao Diretor Financeiro (CFO).
Também contamos com procedimentos
para revisar o cumprimento das políticas
e disposições contidas em nosso Código
de Ética.
Preparamos relatórios mensais que são
enviados ao Comitê de Conduta, bem
como relatórios trimestrais dirigidos ao
Comitê de Auditoria sobre as conclusões
detectadas em cada uma das revisões e
questões relevantes relacionadas a ética
e a transparência.

Avaliamos periodicamente
os aspectos de conduta
ética e integridade.
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Gestão
de riscos
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Orientação
ao usuário

⊲ ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO

C

onectamos milhões de usuários
da América Latina, que nos
escolhem todos os dias para
comprar, vender, pagar e
financiar utilizando nossas soluções. A
todos eles, queremos proporcionar uma
experiência superior em uma plataforma
ágil, segura e alinhada com os mais altos
padrões de comércio eletrônico.

Tornamos nosso compromisso
com os usuários uma realidade,
utilizando a inovação e a
tecnologia para nos posicionar
como o principal ponto de
transações digitais da região.

C O M O U S A M N O S S A P L ATA F O R M A?

1914

97%

70,5%

94.7

milhões de
transações

das vendas são
provenientes de
dispositivos móveis

de novos
produtos

milhões de
downloads de
aplicativos móveis
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Conectamos milhões de
compradores e vendedores

⊲ ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO

+71.000
produtos vendidos
isentos de comissão

+57

milhões de
novos usuários

Monitoramos os preços
para apoiar o consumo
responsável

+16.000
usuários
(março e abril)

$

0%

de juros cobrados por atraso
nas parcelas de março no
Mercado Crédito

de
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Junto com nossos
usuários durante
a pandemia

0%

de comissão sobre cobranças com QR no
Mercado Pago na Argentina (março e abril)

+15.000
publicações
suspeitas
retiradas

+42.000

publicações suspensas
pelo aumento abusivo
dos preços na Argentina

⊲ ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO

A

tecnologia é o centro do
nosso negócio. Ela impulsiona
o crescimento do nosso
ecossistema e possibilita
a inovação, essencial para o que
fazemos. É a ferramenta que nos permite
desenvolver os produtos e a experiência
pela qual somos escolhidos por nossos
clientes. Ela nos permite atingir a escala
que precisamos, combinando inovação,
qualidade e segurança.
Mais de 3.400 pessoas de nossa
equipe de TI trabalham comprometidas
com a criatividade e a inovação. Esses
valores permeiam tudo o que fazemos,
desde o desenvolvimento até a
otimização de soluções.

A área conta com várias divisões, com
equipes responsáveis pelas diferentes
unidades de negócios e outras que
dão suporte transversal a todos os
produtos e setores da empresa, como
Segurança, Prevenção de Fraudes,
Business Intelligence, Machine
Learning, Infraestrutura e Arquitetura
de Aplicações. As equipes atuam na
Argentina, Brasil, Uruguai e Chile.
Desenvolvemos as principais
tecnologias de nossos produtos,
pois necessitamos de soluções sem
limitações e de alta velocidade. São
produtos muito inovadores, que nos
permitem oferecer serviços de alto
padrão e de forma escalável.

A inovação nos permite
desenvolver os produtos
e a experiência pela qual
somos escolhidos
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Inovação, um valor
baseado em tecnologia
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Nossa visão sobre segurança
está refletida na Política de
Segurança, que determina a
proteção de todos os fluxos e
processos associados aos dados, tanto
do negócio como de quem escolhe
trabalhar com o MELI.

Dessa forma, oferece suporte a
toda a organização em termos de
garantia de acesso, prevenção e
detecção de software malicioso, bem
como na gestão de segurança de
toda a infraestrutura que suporta o
ecossistema do Mercado Livre.

Essa visão permeia todos os negócios
desde a fase de desenvolvimento,
que inclui um processo de gestão
automatizado e contínuo para controlar
a qualidade do código em relação a
vulnerabilidades. Além disso, para
garantir a disponibilidade dos fluxos
de dados, contamos com sistemas
automáticos de proteção contra ataques
cibernéticos. Esses sistemas protegem,
alertam e permitem a rastreabilidade
caso tais eventos ocorram.

O enfoque da gestão é garantir a
segurança cibernética de acordo com
os princípios de Zero Trust: automação
e descentralização, resposta automática
e análise comportamental. Essa
abordagem procura evitar qualquer
tipo de vazamento de informação, bem
como prevenir e detectar possíveis
ataques. A estratégia anual da equipe
de Segurança de TI é reprogramada
trimestralmente e se baseia no marco
de estrutura de segurança cibernética
do NIST (National Institute of Standards
and Technology) dos Estados Unidos.

A área é formada por diferentes
divisões, cada uma delas ligada a
uma unidade de negócio, que se
retroalimentam para garantir uma visão
mais profunda e completa.

Para avaliar nosso desempenho,
contamos com indicadores-chave
de desempenho (KPIs), que são
consolidados na gestão de risco. Isso
nos permite ter uma melhor visão geral
e, assim, implementar uma estratégia
interativa de aprimoramento, garantindo
a excelência de nosso trabalho. Para
que medidas corretivas sejam tomadas
no menor tempo possível, cada objetivo
central da área tem métricas internas
de avaliação, que são continuamente
analisadas tanto pela gerência quanto
por critérios técnicos. As equipes avaliam
seus objetivos trimestralmente. Essa
avaliação é apresentada anualmente
para a área de Auditoria.
Para garantir a segurança dos dados,
também contamos com o processo de
Third Party Risk Management, que nos
permite avaliar a segurança de nossos
fornecedores críticos, identificando riscos
e notificando as áreas envolvidas.

Nosso programa de gestão de
riscos de cibersegurança nos
permite identificar, analisar e
monitorar planos de mitigação. A
metodologia engloba as ameaças
e vulnerabilidades associadas
aos processos e controles
sob a gestão da Diretoria de
Segurança da Informação, com
uma abordagem orientada por
três pilares: confidencialidade,
integridade e disponibilidade.
Esse processo de gestão
de riscos é baseado na
metodologia do guia NIST 80030 (Risk Management Guide for
Information Technology Systems).
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Confiança e segurança
de quem nos escolhe

⊲ ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO
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experiência de nossos usuários
é baseada na confiança e
seu ponto mais sensível é a
privacidade das informações
pessoais e financeiras e das transações
que eles realizam. Uma abordagem
ágil e inovadora, apoiada por nossos
esforços de TI, nos permite garantir
a confidencialidade, integridade e
disponibilidade de tais dados.
A área de Segurança da Informação
identifica as principais vulnerabilidades
e garante a adoção de medidas técnicas
e administrativas para proteger os dados
pessoais em nosso ecossistema. A
equipe gerencia o bloqueio a ataques
cibernéticos, como os de negação de
serviço (Ataque DoS) ou que utilizem
técnicas de engenharia social, como
phishing. A equipe de Incidentes realiza
um processo de melhoria contínua,
baseado na revisão dos eventos de
segurança identificados e na otimização
de respostas.
Em 2020, contratamos pela primeira
vez um Ciberseguro, que realizou uma
avaliação de nosso nível de segurança.
O resultado colocou nossas operações
em uma classificação excelente.

1.800

casos de phishing bloqueados
com sucesso

700

tentativas de negação de serviço
bloqueadas automaticamente

100

incidentes de segurança potenciais
mitigados e remediados

0

casos de não cumprimento
identificados ou relatados

Ótima relação entre
degradação do serviço
versus ataques
bloqueados por minuto.

USO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO

Para operar em nossas plataformas de forma ágil e segura, solicitamos aos
usuários informações de caráter pessoal. Essas informações podem ser
requisitadas com a finalidade primária de colocar vendedor e comprador
em contato para concretizar a transação acordada; realizar pagamentos
eletrônicos; administrar a carteira virtual e conceder créditos, entre outras
finalidades. Além disso, como finalidades secundárias, a informação pode
ser utilizada para realizar estudos internos destinados a aprimorar ou
desenvolver novos serviços, otimizar iniciativas comerciais ou promocionais,
enviar informações relevantes, disponibilizar informações a entidades
envolvidas na resolução de disputas, programas de proteção à propriedade
intelectual e executar ações de prevenção à fraude e cumprimento de
obrigações legais, tais como leis antissuborno ou antilavagem de dinheiro.
Vale enfatizar que o MELI não vende ou comercializa informações pessoais
de seus usuários.
Nossa Declaração de Privacidade informa de modo claro e explícito os usos
que são feitos das informações com finalidades primárias, relacionadas à
prestação de serviços oferecida pelo Mercado Livre. Todos os usuários que
se registram em nossas plataformas estão sujeitos a essas Políticas, que
estão devidamente publicadas e acessíveis na página inicial de cada site.
Política de privacidade vigente
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Privacidade e confidencialidade
da informação
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Desempenho
da plataforma
1° TRIMESTRE

162 ocorrências
153,2 minutos indisponíveis
2° TRIMESTRE

99,59%

309 ocorrências
531 minutos indisponíveis

1914,5

375 ocorrências
337,33 minutos indisponíveis

99,76%

29,5

838,0

tempo disponível
da nossa plataforma
em 2020

23,7

389,3
231,4
138,7
80,4

2015

PRODUTOS
ENVIADOS
(em milhões)

649,2

2016

2017

2018

2019

2020

VOLUME DE MERCADORIA
(em milhões de US$)
20,9
13,99

4° TRIMESTRE

306,9

99,84%

286 ocorrências
217,2 minutos indisponíveis

57,5
53,2

37,7

3° TRIMESTRE

99,75%

NOVOS USUÁRIOS
55,5
(em milhões)
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99,88%

TRANSAÇÕES
D E PAG A M E N TO
(em milhões)

12,5

221,7

11,74
8,0

150,7

7,15

86,5
45,2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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O cumprimento de nossos Termos e
Condições e da Política de Publicações
é obrigatório para todas as pessoas que
utilizam nossa plataforma e se aplica a
todas as categorias e artigos publicados.

Nossa equipe de moderação é
responsável por monitorar esse
cumprimento. Sua missão é manter o site
controlado e seguro, proporcionando
um tratamento justo para a comunidade
de usuários. Dependendo do tipo
de infração cometida ou de sua
reincidência, a sanção pode chegar à
expulsão da plataforma e /ou à denúncia
às autoridades.

No Brasil, por exemplo, contamos com
políticas para a prevenção da violência
e da discriminação, limitando os tipos
de bens ou serviços e as publicações
permitidas. Também há proibições
relacionadas a produtos que podem
ameaçar a proteção do patrimônio
histórico e cultural. Existem políticas
similares em outros países para delimitar
os produtos proibidos, os quais podem
ser consultados na seção "Ajuda" de
cada site.

ada site do Mercado Livre
possui procedimentos
específicos para prevenir atos
comerciais ilegais. Enfatizamos
particularmente o comportamento ético e
a proteção dos direitos individuais.

TIPOS DE INFRAÇÕES CONTRA NOSSOS TERMOS E
C O N D I Ç Õ E S Q U E AC A R R E TA M A R E T I R A DA D O A N Ú N C I O :

- Artigo proibido: publicações cuja comercialização seja proibida por lei
(como drogas), produtos de venda restrita (como medicamentos e armas),
produtos cuja proibição é decorrente de uma decisão do Mercado Livre
(como a venda de contas de usuários da plataforma) e outros acordos
com autoridades, convênios ou restrições analisadas por nossa divisão de
Assuntos Legais.
- Propriedade intelectual: artigos que infringem os direitos de titulares de
propriedade intelectual.
- Dados pessoais: publicações que incluem dados de contato.
- Técnica proibida: publicações que de alguma forma infrinjam nossos
Termos e Condições.
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Conduta de compradores
e vendedores
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Nossa
equipe

⊲ NOSSA EQUIPE

A

Acreditamos que a principal
maneira de atingir nosso
propósito é cocriando o melhor
lugar para trabalhar em cada
país onde operamos. O ano de 2020
ficará em nossa história como o ano em
que nos consolidamos entre as melhores
empresas para trabalhar na América
Latina e conquistamos uma posição entre
as 10 melhores do mundo. Estamos muito
orgulhosos de ter sido destaque no
ranking Great Place To Work como o 8º
melhor empregador do mundo, a única
empresa de origem latino-americana
entre as 10 primeiras posições, e por
termos avançado 5 posições desde 2019.
Apesar do contexto, foi um ano de
desafios, crescimento e expansão
sem precedentes, no qual geramos
empregos de valor, atuando em rede
e atraindo os melhores talentos. Nos
desafiamos a construir inovação e seguir
comprometidos com uma cultura de
DNA empreendedor. Para isso, levamos
ao mais alto nível estratégico a tarefa
de honrar e multiplicar nossa cultura
organizacional a todo momento e em
todos os cenários.

R A N K I N G G R E AT P L AC E TO WO R K 2 0 2 0

#8

globalmente
(+5 posições vs 2019)

#3

para Mulheres
(Argentina)

#4

#3

#10

#1

#28

#2

na América Latina

no Brasil
(+39 posições)

para Mulheres
(Colômbia)

para Mulheres
(Uruguai)

para Millennials
(Argentina)

para Millennials
(México)
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O melhor lugar
para trabalhar

Somos um dos
10 melhores lugares
para trabalhar no mundo
e na América Latina.

⊲ NOSSA EQUIPE

15.546

+60%

pessoas

vs 2019

C O L A B O R A D O R E S P O R PA Í S E G Ê N E R O

4674
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Uma equipe
empreendedora

6.103
mulheres

9.443

DISTRIBUIÇÃO DE IDADE
2321

2335

2651
MENORES DE 30 ANOS

homens

57,7%

ENTRE 30 E 50 ANOS

629

613
312

352

394

580

42%
546
MAIOR DE 50 ANOS

107

10

6

8

8
0,3%

ARG

BRA

CHI

COL

MEX

URU

PER

VEN

⊲ NOSSA EQUIPE

Fazer parte do MELI é viver
uma experiência sempre
dinâmica, em evolução,
colaborativa, inspiradora e
cheia de oportunidades.
A proposta de valor Minha Experiência
MELI foi criada para ser atrativa ao perfil
do talento empreendedor e alinhada
com o nosso DNA. Por isso, instiga cada
pessoa a construir suas vivências de
forma única. A proposta apresenta cinco
pilares principais: Trabalho Flexível;

Em nossa proposta de valor,
incentivamos que cada colaborador
tenha um papel ativo, de forma que
essa experiência seja aproveitada ao
máximo. Ao mesmo tempo, aqueles
que proporcionam essas experiências
devem garantir que sua essência e
formato sejam consistentes com o
propósito, a cultura e a identidade MELI.
Já não somos uma empresa 100%
de tecnologia. Hoje, temos também
uma grande operação de logística,
o que nos levou a adaptar nossa
proposta de valor para a integração
das novas equipes. Estabelecemos
uma missão específica para a unidade
de negócio Mercado Envios, que
reproduz nossos princípios culturais
em comportamentos observáveis
na prática dessas equipes e em
experiências que consideram as
vivências das pessoas nesse ambiente.

Conheça a experiência MELI
Propósito MELI
Democratizamos o comércio
e os serviços financeiros para
transformar a vida de milhões
de pessoas na América Latina
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Desenvolvimento e Aprendizagem;
Comunicação e Colaboração;
Reconhecimento e Celebração;
Bem-estar e Família.

sito MELI
Propó

Princípios culturais
- Criamos valor para
nossos usuários
- Empreendemos
tomando riscos
- Executamos com
excelência
- Estamos em beta
contínuo
- Competimos em
equipe para ganhar
- Damos o máximo e
nos divertimos

cípios culturais
Prin

C

uidamos da relação única
de cada pessoa que escolhe
o MELI como lugar para
trabalhar. O People Team é
formado por 180 pessoas que atuam
com direcionamento, estratégia
e premissas claras para que os
comportamentos, símbolos e sistemas
estejam em sintonia com nosso DNA
e propósito. Nossa estratégia se
sustenta em uma plataforma de cultura
coerente, enraizada e em constante
desenvolvimento.

D

NA MELI

J e it

o d e tra b alh ar

Jeito de trabalhar
- Tomando decisões
- Reuniões eficazes

ios de lideranç
ncíp
a
Pri
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Cocriamos uma
experiência única

Princípios de liderança
- Geramos resultados
sustentáveis
- Decidimos rapidamente /
com precisão
- Abraçamos a mudança
- Conquistamos o sucesso
com talento
- Incentivamos a
colaboração
- Lideramos pelo exemplo

⊲ NOSSA EQUIPE

P

ara atrair os melhores talentos,
todos os nossos líderes
desempenham um papel ativo
nos processos de entrevistas, as
quais procuram identificar traços do DNA
MELI e de agilidade de aprendizado.
Os Líderes MELI são agentes de
mudança em suas equipes e projetos,
que facilitam e multiplicam o alcance
do nosso propósito de acompanhar
o crescimento exponencial do
Mercado Livre na região. Para ajustar
a contribuição cultural aos desafios do
negócio, projetamos seis Princípios
de Liderança que compartilhamos e
analisamos com todas as lideranças
da empresa. O objetivo é que possam
colocá-los em prática com as equipes, a
partir de seu exemplo.
Além disso, queremos que aqueles que
aspiram uma posição no Mercado Livre
contem com informações integradas
durante todo o processo e que saibam
que conhecemos sua história.

Para isso, temos um sistema de agenda
e acompanhamento de entrevistas
automatizado. Além disso, medimos, por
meio de pesquisas, a percepção imediata
de todas as etapas do processo. A
inteligência artificial colocada a serviço
das pessoas otimiza suas experiências
e nos permite comparar perfis por
habilidades, ocultando outros dados que
possam ativar distorções ao avaliá-los,
tais como nome, sexo ou idade.

912.123
seguidores no LinkedIn

Nosso LinkedIn
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Atrair os
melhores talentos

⊲ NOSSA EQUIPE

C O N T R ATAÇ Õ E S

Em virtude do crescimento do negócio
e de nosso ecossistema de soluções,
as contratações no MELI aumentaram
significativamente em 2020. E as
boas-vindas à nossa organização
também tiveram que se adaptar
ao modo remoto. Assim, nasceu a
experiência OWNboarding virtual.

96%

de respostas favoráveis
na avaliação da experiência

4.475
novas posições

96

jornadas OWNboarding

26

em formato presencial
(primeiro trimestre)

70

em formato virtual

OWNboarding MELI

BRA

CHI

COL

MEX

PER

URU

VEN

TOTAL

Mulheres

922

1347

46

120

317

2

111

0

2865

Menor de 30 anos

697

969

18

68

143

2

97

0

1994

Entre 30 e 50 anos

224

376

28

52

170

0

14

0

864

Maior de 50 anos

1

2

0

0

4

0

0

0

7

Homens

1590

1767

82

341

489

5

118

1

4393

Menor de 30 anos

909

965

23

152

202

4

84

0

2339

Entre 30 e 50 anos

671

796

59

188

284

1

32

1

2032

Maior de 50 anos

10

6

0

1

3

0

2

0

22

ARG

BRA

CHI

COL

MEX

PER

URU

VEN

TOTAL

Mulheres

148

314

11

52

33

2

51

3

614

Menor de 30 anos

91

228

1

44

7

0

47

2

420

Entre 30 e 50 anos

57

85

10

8

26

2

4

1

193

Maior de 50 anos

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Homens

401

378

26

65

46

1

58

1

976

Menor de 30 anos

198

229

3

45

12

0

43

0

530

Entre 30 e 50 anos

202

149

21

20

33

1

15

1

442

Maior de 50 anos

1

0

2

0

1

0

0

0

4

Rotatividade

549

692

37

117

79

3

109

4

1590

Voluntária

474

374

20

58

39

1

58

4

1028

Involuntária

75

318

17

59

40

2

51

0

562

R OTAT I V I DA D E
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Atrair os melhores
talentos da região

ARG

⊲ NOSSA EQUIPE
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Durante a pandemia, a geração de oportunidades dentro da organização continuou
ativa, abrindo mais caminhos de desenvolvimento e facilitando a chegada dos melhores
talentos para cada função. Seu fluxo foi adaptado ao modo remoto, sendo que, durante o
ano, mais de 200 das buscas foram preenchidas com candidatos internos.
A comunidade aberta Open Learning no Workplace, com 1.400 membros em 2020,
convida as pessoas do MELI a descobrir, conectar, propor, compartilhar e expandir
conhecimentos de valor.
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Dentro do processo, destaca-se a etapa de calibração anual: momentos em que os
líderes compartilham o desempenho das pessoas em discussões de grupo, visando
aplicar os mesmos critérios e, assim, tomar decisões de forma justa e meritocrática. Isso
assegura que as avaliações sejam consensuais, consistentes, transparentes e objetivas
em todas as equipes. Para tornar o fluxo mais ágil e escalável, em 2020 lançamos essa
dinâmica em formato virtual para as posições de analistas.

E

A

Dessa forma, geramos experiências contínuas de desenvolvimento, bem como ações
centradas em diferentes épocas do ano. Em 2020, o fluxo de Performance Management
foi mantido em todo o momento graças à agilidade de suas etapas, a sua natureza
digital, à possibilidade de ajustar as metas comerciais e de desenvolvimento para mantêlas alinhadas com as prioridades estratégicas do MELI e à constância que a prática de
Feedback Contínuo traz a esse fluxo.

O
M

C

onvidamos as pessoas para uma experiência de constante aprendizagem
e desenvolvimento, oferecendo-lhes recursos e oportunidades para que se
empoderem e sejam protagonistas em cada etapa de sua jornada no MELI.

AV
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Protagonistas do
próprio desenvolvimento

⊲ NOSSA EQUIPE

Desenvolvimento de líderes

Participantes

BeLeader para novos líderes

1150

Learning Circle de Trabalho Remoto EXE

911

Learning Circle de Diversidade e Tratamento Igualitário

144

Learning Circle Talent Development

520

Learning Circle Feedback

446

Learning Circle Engagement

226

Learning Circle Leadership Effectiveness

612

Leadership Effectiveness

189

Emotional Well-being

55

Coaching Engagement Líderes

12

Aprendizagem

Participantes

Idiomas: 3 idiomas

900

IT Boarding

870

Problem Solving

120

Storytelling

160

BeLeader@MELI: criamos grandes equipes
para ganhar.
No final de 2019, lançamos uma experiência de aprendizagem para novos
líderes, convidando-os a aprofundar seu entendimento do negócio e do valor
do ecossistema do Mercado Livre como vantagem competitiva e a fortalecer
a visão sistêmica entre as diferentes unidades de negócios.
Além disso, trabalhamos para desenvolver o autoconhecimento como
parte da agilidade de aprendizado e a construção de capacidades para
multiplicar nosso DNA, executando com excelência os principais processos
de liderança, tais como contratação, comprometimento, desempenho e
desenvolvimento de talentos.

826

participantes na
edição geral

288

na edição para
Mercado Envios
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Programas de desenvolvimento
e aprendizagem

⊲ NOSSA EQUIPE

N

o Mercado Livre, além de
acreditar nas pessoas,
confiamos no poder
transformador da tecnologia.
Para que nossa proposta de valor
continue evoluindo e se torne mais
ampla a cada ano, fortalecemos nosso
ecossistema de soluções tecnológicas
com ferramentas inovadoras, integradas
e especialmente projetadas para
proporcionar experiências únicas e
memoráveis.
Nossas equipes se destacam por
seu alto desempenho, diversidade e
um total compromisso, associado a
objetivos que devem ser medidos com
eficácia. Para isso, contamos com um
conjunto de soluções tecnológicas
que nos permite analisar, monitorar e
prever comportamentos em variáveis
críticas, tais como instâncias do plano de
contratação, grau de comprometimento
das pessoas e nível de rotatividade de

cargos. Esse ecossistema de soluções
tecnológicas é composto por ferramentas
como Workplace by Facebook,
SuccessFactors e vários BOTs (diminutivo
de robot) ou assistentes virtuais, entre
outras, que nos ajudam a multiplicar e
aprimorar a Experiência MELI.

Os BOTs, ou assistentes virtuais, nos
permitem transformar e ganhar escala
em rede. Eles foram especialmente
projetados, com adaptações para
diferentes tipos de assistência, que
permitem responder perguntas, notificar
usuários ou atribuir tarefas.

No Mercado Livre, não realizamos envios
massivos de e-mails e as pessoas se
conectam, se informam e participam
de forma proativa. Com a plataforma
Workplace, os colaboradores podem
acessar os conteúdos de qualquer
dispositivo; compartilhar grupos e se
manter atualizados com as principais
notícias e lançamentos. Além disso,
aumentamos o número de transmissões
ao vivo nas quais lideranças expõem
os projetos mais relevantes, criando
conversas de valor. Mais de 200 pessoas
participaram, por exemplo, do novo
formato de visitas do CEO via Workplace,
que obteve 91% de aprovação.

Em 2020, lançamos a Library, nossa
biblioteca de recursos, com tutoriais
para melhorar a experiência de acesso
a informações relevantes. Para pessoas
em cargo de liderança, também
desenvolvemos um ciclo de podcasts e
vídeos chamado #DecisionMaking.

15.834
contas ativas no Workplace
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Tecnologia para multiplicar a
transformação e impactar na rede

14.409

usuários mensais ativos

+500

grupos mensais ativos

⊲ NOSSA EQUIPE

E

Em nossa tarefa de democratizar o
comércio eletrônico, multiplicando
as perspectivas, inovamos a partir
da diversidade. A inclusão nos
torna cada vez mais disruptivos. Por isso,
inspiramos as pessoas a desenvolverem
suas habilidades e a se expressarem em
um ambiente saudável e equitativo, onde
as crenças anteriores não condicionam
a aceitação e a curiosidade permite a
valorização das diferenças. Queremos
que todos vivam sua experiência MELI
em um ambiente inclusivo, que desafia
e inspira, e se sintam confortáveis
para expressar sua diversidade. Essa
mensagem é naturalizada a partir de uma
estratégia de comunicação da marca
empregadora, baseada em casos reais
contados por seus protagonistas.

Mais de 15.500 pessoas
singulares, valiosas e únicas
enriquecem e consolidam a
diversidade do Mercado Livre.
Sabemos que o trabalho remoto
potencializa a equidade. É por isso que,
em 2020, adaptamos nossas iniciativas

para continuar cocriando experiências
que garantam o respeito às diferenças
e proporcionem igualdade de
oportunidades.
Colocamos ênfase na inclusão e no
desenvolvimento das mulheres em
nosso setor. No MELI, quatro de cada dez
integrantes são mulheres. Elas também
ocupam 25% dos cargos de liderança
na Gerência Sênior. O aumento de cinco
pontos percentuais desse indicador
nos últimos dois anos é resultado da
gestão dos planos de sucessão e atração
de talentos nesse âmbito. Além disso,
durante o exercício registramos um total
de 76 pessoas com alguma deficiência,
o que representa 0,6% das pessoas
que trabalham no Mercado Livre. No
Brasil, 37% das pessoas se declaram
afrodescendentes.
Ao mesmo tempo, melhoramos nosso
modelo de recrutamento, promovendo
a conscientização e fornecendo
ferramentas para nossas equipes de
Aquisição de Talentos sobre vieses
inconscientes na hora de contratar,
desenvolver e engajar as pessoas.

NOSSO PROPÓSITO DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO:

- Formar equipes diversas, com prioridade na inclusão de gênero (mulheres
e LGBT+), pessoas com deficiência, raça ou etnia.
- Promover uma cultura inclusiva, por meio da experiência que cada pessoa
vive no MELI: a maneira de fazer, os espaços de trabalho, a tecnologia e os
processos.
- Nutrir o talento em TI, expandindo o acesso à educação tecnológica e
incluindo mais mulheres.

COLABORADORES POR GÊNERO, IDADE E POSIÇÃO
Analista e
Gerentes
assistentes Supervisores Gerentes Seniores

Diretores VP/CEO TOTAL

Por gênero
Homens

58,5%

69,4%

67,4%

71,4%

79,9%

90,9%

60,7%

Mulheres

41,5%

30,6%

32,6%

28,6%

20,1%

9,1%

39,3%

Menor de 30 anos

69,5%

15,5%

3,9%

0,6%

0,0%

0,0%

57,7%

Entre 30 e 50 anos

30,2%

83,9%

95,4%

99,1%

97,8%

84,8%

42,0%

Maior de 50 anos

0,2%

0,6%

0,8%

0,3%

2,2%

15,2%

0,3%

Por grupo de idade

COLABORADORES POR TIPO DE POSIÇÃO E GÊNERO
ARG

BRA

CHI

COL

MEX

PER

URU

VEN

TOTAL

Cargos de gestão

1762

659

118

193

223

9

131

6

3101

Homens

1271

420

93

131

146

7

93

4

2165

Mulheres

491

239

25

62

77

2

38

2

936

Equipe técnica

3364

648

235

342

79

0

263

0

4931

Homens

2794

530

199

286

65

0

226

0

4100

Mulheres

570

118

36

56

14

0

37

0

831
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Diversidade e igualdade
de oportunidades

⊲ NOSSA EQUIPE

Entendemos que cada pessoa é única
e insubstituível. Cada um tem suas
histórias, experiências e vivências, que
formam sua identidade e seu mundo
interior. Nosso Manifesto de diversidade
e inclusão “Livres para ser quem somos”
expressa que cada pessoa pode se
sentir livre para ser quem é e como é,
e se sentir confortável com as escolhas
que faz. Etnia, cor, educação, identidade
de gênero, religião, habilidades e
experiências, entre outras, são variáveis
que compõem a originalidade de cada
pessoa e a diversidade de nossas
equipes.
No Mercado Livre existem grupos de
afinidade que trabalham nos seguintes
eixos: mulheres; LGBT+; pessoas com
deficiência e etnias, a fim de acelerar a
inclusão necessária.

Durante o mês do Orgulho, realizamos
uma série de ações para apoiar e
dar visibilidade à questão LGBT+. A
campanha abrangeu uma mudança
de logotipo nas redes sociais e,
internamente, convidamos algumas
pessoas para participar de um
webinar com personalidades como
Isha Escribano e Maite Schneider. No
Brasil, apoiamos a Parada no Feed
(versão virtual da Parada LGBTQIA+),
com a participação de Gloria Groove.
No México, participamos de uma
celebração virtual compartilhando a
bandeira de largada da 42ª Parada do
Orgulho LGBT+ na Cidade do México.
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para ser quem somos

⊲ NOSSA EQUIPE

Diante da ameaça de surgimento dos
primeiros casos de COVID-19 na região,
o Mercado Livre tomou as precauções
necessárias para cuidar da saúde e
segurança das pessoas, colocando
sua força transformadora a serviço
de seus colaboradores, garantindo a
continuidade das operações e evitando a
propagação do vírus.

Nesse caminho, descobrimos novas
e melhores maneiras de proporcionar
experiências, acelerando a escalabilidade
e a conexão em rede. É um exercício
intenso, que favorece a evolução de
nossas práticas e nos inspira a continuar
explorando caminhos, muito além do
contexto da pandemia.

Como apoiamos as equipes?

Dicas semanais
BOT COVID-19

Rituais #ADN

Interação social

Boas práticas TR

Guia para Líderes

Grupo Workplace

#Pulse COVID-19

Microlearning
Dicas TR

Apoio
psicológico
Linha EAP

#Equilíbrio
#Yoga
Lives

eLearning TR

Alimentação
saudável

Gerenciando
minhas emoções
na quarentena
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Em apenas 24 horas, 90%
do pessoal do Mercado
Livre começou a trabalhar
remotamente. E os 10%
considerados como grupo
essencial continuaram
trabalhando de modo presencial
com os mais altos padrões de
segurança, garantindo, assim, a
continuidade da operação com
nossa habitual excelência em
toda a região.

LÍDERES

A

pandemia representou uma
oportunidade para testar
uma de nossas principais
vantagens competitivas: nosso
DNA empreendedor. Desde o início,
procuramos nos antecipar à conjuntura
e responder ao contexto, fazendo uso
da capacidade de nossas equipes de
colocar os princípios do MELI em ação
com a máxima rapidez e agilidade.

COLABO RADO RES
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Como cuidamos de nossas
equipes durante a pandemia

⊲ NOSSA EQUIPE

Preservar a saúde física e emocional
das pessoas

Em 16 de março, assim que o formato
remoto foi implementado para 90%
de nossas equipes, abrimos o Grupo
Boas Práticas de Trabalho Remoto na
ferramenta Workplace. Ali, foi reunido
um material de apoio e aprendizagem,
incluindo um toolkit com boas práticas
e dicas para que as pessoas que
estivessem trabalhando em casa com
crianças ou idosos pudessem organizar
melhor suas agendas familiares, escolares
e domésticas. O grupo ultrapassou os 2
mil membros em pouco tempo.
Além de possibilitar o trabalho remoto
e reforçar as medidas de prevenção
e segurança para tarefas presenciais
essenciais, nos concentramos na
experiência de bem-estar. As práticas
habituais de mindfulness, yoga, ginástica
laboral e serviços de apoio psicológico
foram rapidamente intensificadas e
adaptadas ao modo virtual. Foram
acrescentadas conversas com

especialistas em disciplinas relacionadas
a bem-estar, como círculos de
aprendizagem sobre gestão de
emoções, recomendações sobre sono
saudável e resiliência, entre outros.
Essa experiência foi articulada a partir
dos Grupos Wellbeing na ferramenta
Workplace, onde analisamos,
monitoramos e medimos a resposta e
o interesse de cada iniciativa para que
possamos disponibilizar conteúdos
de acordo com as necessidades e
preferências das pessoas. Os grupos
estão abertos a todos, com versões em
espanhol e português.
Além disso, implementamos um BOT
COVID, que realizou checagens diárias
do estado de ânimo organizacional,
acompanhou a definição e priorização
semanal de metas, experiências de bemestar e atividades sociais, e forneceu
recursos para facilitar o trabalho remoto.
Também reforçamos nosso propósito e
reconhecemos nossas equipes com a
campanha interna "Seguimos chegando”,
de Mercado Envios, que buscou mostrar
às pessoas que, com suas atitudes,
elas colocavam em prática os princípios
culturais do Mercado Livre.

11.252
membros nos grupos
Wellbeing

(88,9% das pessoas que
trabalham no Mercado Livre)

Com você, seguimos chegando

+380
publicações com

+12.000
interações
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Entendemos que a chave para
continuar funcionando normalmente era
intensificar os cuidados, aumentando
a conscientização sobre prevenção e
proteção, tanto para as equipes quanto
para os demais.

⊲ NOSSA EQUIPE

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Os benefícios, que são parte importante da nossa proposta de valor,
também se adequaram ao novo contexto. Alguns foram adaptados e outros
foram criados.
- Cada pessoa em trabalho remoto recebeu US$ 500 para a compra do
material de escritório necessário para permanecer em casa com comodidade.
- Oferecemos uma recompensa de US$ 500 a cada membro da equipe de
Operações do Mercado Envios de toda a região pelo desempenho de
funções essenciais.
- Por meio do Mercado Pago, adaptamos o benefício do almoço nos escritórios,
concedendo um valor para consumo em supermercados ou restaurantes
próximos conveniados, com um desconto de 70% sobre o valor total da
compra feita com QR.
- Concedemos um dia extra de folga a todos os colaboradores do Mercado
Livre no quarto trimestre.

Fiéis ao nosso DNA empreendedor, começamos a planejar antecipadamente o retorno ao
escritório, para implementar quando for viável. Projetamos vários cenários de transição e
de "nova normalidade" ao estilo que nos caracteriza. Ou seja, com medidas inovadoras,
tomando decisões com visão, estabelecendo tendências e priorizando a saúde e o bemestar das pessoas.
Durante os últimos meses do ano, iniciamos uma transição que levou em conta a situação
de cada país, elaborando um plano de retorno gradual para cada caso.
Nossos escritórios do Uruguai foram os primeiros a retomar o trabalho presencial. Esse
retorno exemplar foi realizado de forma gradual, com a segmentação das equipes em um
esquema escalonado por terços semanais. Ou seja: as pessoas trabalharam uma semana
de modo presencial e continuaram por mais duas semanas de forma remota. Todas as
etapas foram projetadas, coordenadas e comunicadas em detalhes, com foco em manter
todas as equipes informadas, protegidas e preservadas em todos os momentos. Assim,
o primeiro grupo retornou aos escritórios em 20 de julho, o segundo em 27 de julho e o
terceiro em 3 de agosto. Estamos muito orgulhosos em poder informar que a experiência
foi um sucesso completo.
Retorno a las oficinas UY
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Rumo ao
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Durante a pandemia, muitos setores
industriais foram profundamente afetados
pela necessidade de desacelerar ou
reduzir as atividades em virtude das
medidas preventivas de isolamento.
Para colaborar na recuperação de todos
eles, durante a emergência projetamos
e implementamos alianças de emprego
com empresas afetadas, como Le Pain
Quotidien, Arcos Dorados (operadora
do McDonald's) e Alsea (operadora do
Starbucks e Burger King).
Graças a esses acordos inovadores,
empregamos temporariamente
350 pessoas vinculadas a essas
empresas, que se uniram às equipes
de Atendimento ao Cliente e Envios, na
Argentina e no Brasil.
Essa ação foi a primeira experiência
de concepção e implementação de um
contrato múltiplo de trabalho na América
Latina e resultou em benefícios para
todas as partes envolvidas. As pessoas
mantiveram seus trabalhos recebendo
100% do salário, garantiram sua
empregabilidade e viveram a experiência
de trabalhar no MELI.
Para a nossa empresa, o acordo ajudou
a cobrir postos com agilidade, ampliou a
experiência de Diversidade e Inclusão e,
ao mesmo tempo, nos permitiu enfrentar

uma situação emergencial em nossa
comunidade. Por outro lado, as empresas
parceiras conseguiram economizar
o pagamento desses salários em um
momento em que suas operações foram
severamente afetadas. Além disso,
também foram evitados pagamentos
de subsídios e seguro desemprego.
Finalmente, juntos conseguimos
fortalecer a marca empregadora de todas
as empresas envolvidas.

Alianzas de Empleo | Historias MELI

350

pessoas contratadas
temporariamente pelo MELI

100

pessoas do Le Pain Quotidien
(Argentina)

250

pessoas do McDonald's, Burger King e
Starbucks (Argentina e Brasil)
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Criamos o primeiro acordo múltiplo
de emprego na América Latina
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Impacto
social

⊲ IMPACTO SOCIAL

O

trabalho com as comunidades
no entorno das nossas
principais operações é
focado no fortalecimento
de organizações sociais e no
desenvolvimento de programas de
educação e tecnologia, que apoiam
jovens no acesso ao mercado de
trabalho e ao empreendedorismo,
criando um futuro mais inclusivo.
O objetivo foi oferecer soluções que
pudessem acompanhar o crescimento e
a diversificação dos negócios e apoiar
a adaptação ao novo contexto de
emergência sanitária.

O ano de 2020 nos
desafiou a estar presentes
em novas comunidades
e a desenvolver formatos
alternativos para implementar
nossos programas.
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Trabalho com
a comunidade
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Doações
Diante da emergência, nossa prioridade
foi levar alimentos e produtos de higiene
e de primeira necessidade a famílias em
situação de vulnerabilidade. Para isso,
trabalhamos lado a lado com nossos
parceiros locais no desenvolvimento de
diversas ações que nos permitiram
alcançar um maior número de pessoas
na região.
Desenvolvemos um botão especial
no aplicativo do Mercado Pago para
continuar multiplicando os esforços de
doação para Cruz Vermelha e Bancos
de Alimentos. Incentivamos os usuários
a doarem e a desafiarem sua rede a
participar, compartilhando a hashtag
#DesafioDoSeuJeito nas redes sociais.

US$ 1.600.000
doações no contexto
COVID-19

36.750

kits de higiene para a Cruz Vermelha

42.300

de alimentos e 10.910 kits de higiene
para a Rede Banco de Alimentos e
a ONG Banco de Alimentos

30.000

caixas com alimentos e itens higiene
para a iniciativa Seamos Uno

Na Argentina, nos unimos à iniciativa
Seamos Uno, mobilizada por um grupo
de pessoas, organizações e empresas
que, em coordenação com o Estado
argentino, colaboraram com os setores
mais vulneráveis durante a pandemia.
Doamos 30.000 caixas com alimentos e
produtos de higiene.
A maioria das organizações sociais que
fazem parte do programa Mercado Livre
Solidário atuou (direta ou indiretamente)
para conter as consequências da
pandemia. Por isso, isentamos as
comissões das doações recebidas por
meio de Mercado Pago entre 24 de
março e 31 de maio de 2020.
Apoiamos diferentes plataformas de
captação de recursos criadas para
auxiliar grupos vulneráveis durante
o estado de emergência na América
Latina, tais como: combatecovid.org,
argentinosenaccion.org e seamosuno.
com.ar. Graças a essas iniciativas,
US$ 770.000 foram arrecadados em
doações pelo Mercado Pago.

Participamos do torneio #ChamPlay
Solidário, uma competição de
videogame organizada por celebridades
esportivas, que foi transmitida na
Argentina, Brasil, Colômbia e México, na
qual os participantes fizeram doações
para a Cruz Vermelha por meio do
Mercado Pago.
No Brasil, patrocinamos "lives" solidárias
para arrecadar fundos para ONGs que
se colocaram à frente na luta contra a
COVID-19. As organizações beneficiadas
foram: AACD (Associação de Assistência
à Criança Deficiente), AHPAS (Associação
Helena Piccardi de Andrade Silva),
Amigos do Bem, Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), Central
Única das Favelas e Hospital de Amor.
Outras doações significativas:
- US$ 400.000 em equipamentos
médicos para o Ministério da Saúde da
Cidade de Buenos Aires.
- 120 computadores para o Ministério da
Saúde da Argentina.
- US$ 8.200 para o Fundo Coronavírus
do Governo do Uruguai.
- 650 kg de frutas para a escola Colonia
Nicolich no Uruguai.
- 1 mil cestas básicas para a ação social
Regatão do Bem, que atende famílias
no interior da Amazônia brasileira.
- 800 caixas de alimentos embalados
e 1.400 litros de leite longa vida para a
organização Nilus.
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pandemia da COVID-19
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Shows
Solidários

Em cada um dos países, um artista
popular local realizou shows intimistas,
frente a frente com um "herói", uma
pessoa que trabalha na linha de frente
na luta contra a COVID-19. Abel Pintos,
Vicentico, Natalia Lafurcade, Tito
Fuentes, Sebastian Yatra, Sebastián
Teysera e Gepe foram algumas
das personalidades que prestaram
homenagem aos heróis.

Natalia Lafourcade a Magali: Codo a Codo

US$ 41.000
arrecadados para
Cruz Vermelha

US$ 26.300
arrecadados para
Bancos de Alimentos
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Entre agosto e setembro de 2020,
realizamos uma série de shows intimistas
para arrecadar fundos para Cruz
Vermelha e Bancos de Alimentos. A
iniciativa ocorreu na Argentina, México,
Brasil, Colômbia, Uruguai e Chile.

US$ 2.400

arrecadados para a UNICEF

Abel Pintos a Verónica:
Codo a Codo

Sebastián Yatra a Maria Clara:
Codo a Codo

⊲ IMPACTO SOCIAL

A

creditamos que os
empreendedores são os
verdadeiros agentes de
mudança. Seu poder de
transformação, que se reflete na
capacidade de adaptação aos desafios
do contexto, permite que se engajem e se
comprometam com a busca de soluções
para os desafios socioambientais.

É inspirador trabalhar
em parceria com
empreendedores de
triplo impacto, pois
estamos convencidos
de sua relevância para o
desenvolvimento de um
futuro mais sustentável.
Fortalecemos esse ecossistema
oferecendo ferramentas e oportunidades
para que eles possam comercializar
seus produtos e serviços com eficiência
e agilidade, potencializando, assim, o
alcance de suas soluções.

Consumo de
impacto positivo
Tendo como principal propósito a
dinamização da cadeia de valor e do
ecossistema empreendedor de triplo
impacto, desde 2019 o Mercado Livre
disponibiliza uma seção permanente de
Produtos Sustentáveis. Presente em sete
países da região, a iniciativa favorece
a inclusão digital desses negócios e,
ao mesmo tempo, um consumo mais
sustentável.
Para atrair mais consumidores à seção, ao
longo do ano promovemos campanhas que
incentivaram novas formas de consumo, tais
como EcoFriday, Semana do Meio Ambiente
e Amazônia em Casa, Floresta em Pé”. Além
disso, para atrair mais empreendedores à
seção, reforçamos nossa parceria com o
Sistema B da América Latina, oferecendo
benefícios para as Empresas B. Também
capacitamos mais de 150 empreendedores
B de toda a região, concedendo-lhes linhas
de financiamento e soluções de envios para
impulsionar suas vendas.

6

países possuem a seção
de Produtos Sustentáveis

+30.000
produtos anunciados

+6.000
empreendedores

+3.400

O crescimento do consumo de impacto
positivo no contexto da COVID-19
A seção de Produtos Sustentáveis é
também um espaço para analisar os
níveis de consumo de impacto positivo
na região. Em 2020, realizamos um
estudo para entender o comportamento
de consumo sustentável durante a
pandemia. Como resultado, descobrimos
que, em 2020, mais de 2,5 milhões de
usuários adquiriram produtos com valor
social e ambiental na América Latina. Os
produtos de crescimento mais rápido
foram os relacionados à compostagem e
ao cuidado pessoal.

pessoas visitam a seção todos os dias

+145%

vendedores sustentáveis
desde 2017

+104%

produtos sustentáveis
desde 2017

Ler o relatório
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Impulsionamos a
comunidade empreendedora
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Parceiros pela Amazônia
Brasil

Parceria Preta hub
Brasil

Parceiros pela Amazônia é uma plataforma de ação coletiva do setor privado que
promove novos modelos de desenvolvimento sustentável na região amazônica. Seu
objetivo é desenvolver e identificar soluções tangíveis e inovadoras para a conservação
da biodiversidade da região, bem como garantir a qualidade de vida das comunidades
que ali vivem.

+900
famílias de
60 comunidades

+130

produtos de biodiversidade

+40

horas de mentoria individual
e coletiva

Joana

A Feira Preta é um festival multicultural
que reúne as principais tendências
afro-contemporâneas em matéria
de moda, design, arquitetura,
empreendedorismo, literatura, música,
artes visuais, gastronomia, oficinas e
diálogos criativos, entre outros.
Além de patrocinar a programação
cultural do festival e a Casa Preta HUB,
apoiamos uma nova edição da Feira
Preta Online. Para isso, capacitamos
afro-empreendedores, destacando
suas histórias e produtos em dentro do
nosso marketplace.

90

empreendimentos
participantes

1.200
produtos
publicados

— 60

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Em parceria com a Plataforma Parceiros pela Amazônia, oferecemos benefícios, mentoria
e apoio a 12 empreendimentos da Amazônia para que pudessem comercializar seus
produtos por meio do ecossistema do Mercado Livre, gerando renda para mais de
900 famílias em 60 comunidades e contribuindo para a conservação da floresta.

⊲ IMPACTO SOCIAL

Empreender com Impacto

Empreender com Impacto é uma
iniciativa de fortalecimento de
empreendedores que buscam acelerar
seus negócios sustentáveis. Buscamos
criadores de uma nova realidade, que
gerem impacto social e ambiental na
região. Desde sua criação, mais de
1.000 empreendedores já participaram
da formação, enriquecendo também a
nossa oferta de Produtos Sustentáveis.
Em 2020, realizamos a segunda
edição, dessa vez 100% online, na qual
participaram negócios da Argentina,
Uruguai, México, Chile, Colômbia e
Brasil. O programa incluiu masterclasses
abertas, aulas online, mentorias
em grupo e reuniões virtuais com
especialistas de cada país.
Os conteúdos são ministrados por
profissionais que são referência no tema
e empreendedores sustentáveis com
trajetória consolidada na construção de
planos de negócios, comercialização
e marketing com impacto positivo,
incluindo a sustentabilidade econômica.

O programa é realizado em parceria
com a Mayma, uma organização
argentina que visa criar uma economia
mais humana e consciente por meio da
capacitação, conexão e visibilidade de
empreendedores na América Latina;
e com a Giral Viveiro de Projetos,
consultoria brasileira que apoia a
geração de ideias, projetos e negócios
que tenham o ser humano e o equilíbrio
da vida no planeta como objetivos do
desenvolvimento.
Para concluir, foram selecionados e
premiados os três empreendedores
que mais se destacaram. O primeiro e
o segundo lugares foram escolhidos
por um júri regional especializado em
empreendedorismo e impacto. O terceiro
lugar foi o resultado da votação do
público pelo do site do programa. Os
vencedores receberam, respectivamente,
uma quantia de US$ 20.000, US$ 10.000
e US$ 5.000.
Para seguir fortalecendo o ecossistema
de impacto brasileiro, fizemos uma
parceria com a aceleradora Semente
de Negócios, o Fundo Éditodos e o
Instituto de Cidadania Empresarial (ICE)
para cocriar o guia Jornada da estratégia
comercial: um guia para negócios de
impacto. A publicação visa orientar o
empreendedor de impacto na construção
e implementação de uma estratégia
comercial para seu negócio.

6

países

6

4

+614

organizações
parceiras

finalistas

participantes

+US$ 30.000
concedido em prêmios

+140

horas de interação

Ecocitex, o negócio vencedor
Empreendimento chileno que fabrica e vende fibras de roupas a partir de reutilização e
reciclagem. Comercializa peças de vestuário em bom estado, retalhos e os subprodutos
do processo de reciclagem.
⊲ VER VIDEO

Cerrando el Ciclo, segundo lugar
Empreendimento mexicano que capacita mulheres em situação de vulnerabilidade
para transformá-las em "empreendedoras da reciclagem de vidro", gerando benefícios
econômicos e ambientais.
⊲ VER VIDEO

Tucum, terceiro lugar
Negócio de impacto focado no fortalecimento das cadeias produtivas e na
comercialização do artesanato indígena. Além de divulgar a diversidade cultural
brasileira, a Tucum gera renda para mais de 50 povos indígenas.
⊲ VER VIDEO

— 61

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Queremos transformar o
mercado e impulsionar os
empreendedores que atuam
como agentes de mudança.

Central de vendedores

Empreendedores 4.0

Ashoka fellows

A Central de Vendedores é um espaço
para o desenvolvimento do ecossistema
empreendedor. Nesse canal exclusivo de
comunicação para vendedores de todo o
ecossistema, encontram-se ferramentas
para impulsionar as vendas e gerar
impacto no negócio.

Programa destinado a líderes de
pequenas e médias empresas
argentinas, que visa profissionalizar as
PMEs oferecendo ferramentas para o
fortalecimento desses negócios.

Em 2020 completamos três anos
de parceria com a Ashoka, pela
qual selecionamos e mentoramos
empreendedores sociais com foco em
temas vinculados ao nosso negócio:
meio ambiente, educação e tecnologia,
inclusão financeira e empreendedorismo.

Em sete versões, o canal publica
conteúdo relevante para cada
público, incluindo uma ampla gama de
webinars gratuitos para a formação em
ferramentas do ecossistema do Mercado
Livre. Está disponível na Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia, México e Uruguai.

+13

milhões de
visitas ao site

743
conteúdos
publicados

Argentina

700

PMEs participantes

Nilus
Firmamos uma parceria com a Nilus,
empresa de triplo impacto que
desenvolve tecnologias para combater
a insegurança alimentar na região. Sua
ferramenta busca tornar a cadeia de valor
de alimentos mais eficiente, resgatando
produtos que logo são destinados para
refeitórios populares e conseguindo,
assim, uma redução significativa no
desperdício de alimentos.
Acompanhamos sua proposta de
valor com soluções do Mercado
Pago, assessoria para as equipes e
financiamento para que suas
ferramentas ganhassem escala.
Atualmente, a NILUS está presente na
Argentina, Porto Rico e México.

Durante esses três
anos, trabalhamos lado
a lado para fortalecer e
multiplicar o impacto desses
empreendedores sociais.
Os empreendedores selecionados
foram: Melina Masnatta, da Argentina,
cofundadora do Chicas en Tecnología;
Adriana Barbosa, do Brasil, presidente
da Preta Hub; e Víctor Moctezuma, do
México, fundador e CEO do iLab. Eles
fazem parte de uma rede de 3.300
membros no mundo inteiro e contam
com o apoio de diversas organizações
para expandir e multiplicar seu impacto
positivo na região.

+5.500

jovens participantes dos programas
de Chicas en Tecnología

+850

afro-empreendedores impactados
pela iniciativas da Preta Hub

+220

projetos desenvolvidos
no iLab
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educação e a inclusão são
os principais pilares de
nosso relacionamento com
as comunidades da região.
Promovemos iniciativas e programas
que fomentam o acesso a empregos
de qualidade, o empreendedorismo e a
tecnologia como ferramentas para um
futuro mais equitativo.
Nossos programas têm como propósito
principal o desenvolvimento de
habilidades técnicas e socioemocionais
para a inserção no primeiro emprego e/
ou o desenvolvimento de uma carreira
profissional na cadeia de valor digital.
Redes para o Futuro

Buscando escalar nosso
impacto, também levamos
nossa missão de democratizar
e capitalizar o potencial do
comércio e da tecnologia às
organizações sem fins lucrativos.
Desse modo, fortalecemos a
cultura da doação digital na
América Latina.

Redes para o Futuro
Argentina, Brasil y México

Estar presente com nossos Centros de Distribuição em centros industriais
da América Latina nos oferece a oportunidade de estabelecer relações
consistentes e de longo prazo com essas comunidades.
Criamos o programa “Redes para o Futuro” para potencializar as
oportunidades de emprego locais. O programa busca desenvolver novas
habilidades técnicas e socioemocionais nos jovens e, assim, acelerar sua
inserção no mercado de trabalho.
Implementado em parceria com a Fundação Forge (Argentina e México) e o
Instituto Aliança (Brasil), o “Redes para o Futuro” está formando jovens das
regiões de La Matanza (Argentina), Lauro de Freitas (Brasil) e Tepotzotlán
(México). O diferencial do “Redes para o Futuro” é a qualidade dos conteúdos
e o acompanhamento personalizado dos jovens que participam. Em 2020,
também tivemos o desafio de tornar o projeto digital. Fornecemos tablets e
planos de dados móveis aos participantes para que a conectividade não fosse
uma barreira durante o processo de formação.

460

jovens capacitados na
Argentina, Brasil e México

4

meses de capacitação
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Educação e
inclusão digital
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Argentina
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Apoiamos jovens de escolas públicas no fortalecimento de suas habilidades STEM Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Para isso, apoiamos o desenvolvimento
de cursos gratuitos de preparação e nivelamento de conhecimentos para carreiras em
Engenharia, em parceria com o programa Entropía, da Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), de Buenos Aires.
Por meio de uma abordagem dinâmica, o Entropía incentiva as habilidades cognitivas
de jovens que precisam superar as barreiras de acesso aos conteúdos de disciplinas de
exatas. Desde seu início, o programa duplicou a percentagem de admissões universitárias.
O Mercado Livre contribuiu com 400 bolsas de estudo, garantindo apoio para
deslocamento e materiais, além de facilitar o acompanhamento sistemático dos alunos até
o terceiro ano do curso.
Em paralelo, promovemos a jornada Modelando la Ciencia, também em conjunto com a
Universidade Tecnológica Nacional. Trata-se de um acompanhamento pedagógico para
docentes das disciplinas de exatas de escolas públicas, realizado por meio de um curso
de aperfeiçoamento em estratégias, metodologias e recursos de Matemática, Física e
Tecnologia.

+400

estudantes bolsistas

+40

professores capacitados

Apoiamos a inclusão de mulheres
em TI com Chicas en Tecnología
Argentina

Promovemos a inclusão de talentos e a igualdade de oportunidades em
TI, expandindo o acesso à educação em tecnologia com foco especial nas
mulheres. Por isso, apoiamos a Chicas en Tecnología (CET), organização
argentina sem fins lucrativos que desde 2015 busca reduzir a desigualdade
de gênero no ambiente empreendedor tecnológico em nível regional.
A parceria entre o Mercado Livre e a CET é parte de uma aliança maior que
começou há três anos com a Ashoka, firmada com o intuito de apoiar e
fortalecer seu crescimento na Argentina e de contribuir para a superação do
gap de gênero nas carreiras relacionadas à Ciência e Tecnologia.
Em 2020, concedemos 31 bolsas integrais para o curso de Desenvolvedor
Web Full Stack da Acámica, com capacitações em competências diretamente
ligadas à Indústria 4.0, que foram realizadas virtualmente em diferentes
cidades de Córdoba, San Luis e Mendoza. Considerando todos os
programas e iniciativas, Chicas en Tecnología teve um impacto positivo em
mais de 5.500 jovens mulheres de todo o país.

31

mulheres
bolsistas
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Trabalhamos em parceria com a Arbusta
e a Nahual IT, empresas sociais com foco
em capacitar jovens em TI e aumentar a
empregabilidade no setor.
Durante 2020, 222 jovens dessas
empresas deram suporte às áreas de
TI, Comercial e de Sustentabilidade do
Mercado Livre.

Grupo +Unidos
Brasil

Passamos a integrar o Grupo +Unidos,
um fundo de investimento social
colaborativo que desenvolve projetos
educacionais focados na formação de
jovens nas habilidades e demandas
do século XXI. Com isso, reforçamos
nosso compromisso com a educação e a
inclusão social.

2,5

milhões de pessoas beneficiadas

222

Inspiramos os jovens
a programar
Uruguai

Apoiamos o projeto Jóvenes a
Programar, uma iniciativa que busca
contribuir para o desenvolvimento do
setor de TI por meio da educação,
fornecendo capacitação em testing e
nas linguagens de programação mais
utilizadas do mercado. É destinado a
jovens entre 17 e 26 anos que tenham
completado o ensino médio. Os cursos
são gratuitos e incluem todo o material
necessário para aprendizagem. O
projeto, realizado desde 2017, faz parte
do Plan Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en
Línea - CEIBAL (Plano de Conectividade
Educativa de Informática Básica para o
Aprendizado Online).

jovens beneficiados

+2.100

formados no Jóvenes a Programar
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Promovemos a
empregabilidade com
Arbusta e Nahual IT

⊲ IMPACTO SOCIAL

O

O Mercado Livre busca gerar
impacto em escala por meio
da tecnologia. O Mercado
Livre Solidário leva nossa
missão de democratizar e potencializar o
comércio eletrônico às organizações
sem fins lucrativos. Desta forma,
fortalecemos a cultura da doação digital
na América Latina.
Em toda a região, as ONGs têm as
soluções do ecossistema do Mercado
Livre à disposição para impulsionar suas
estratégias de captação de recursos.
Também promovemos capacitações
sobre mobilização digital, ativamos
doações por meio de Mercado Pago e
potencializamos a captação de recursos
das ONGs que fazem parte do programa.

Benefícios do ecossistema do Mercado
Livre para as organizações sociais:
- Venda de produtos ou serviços
(produzidos ou doados).
- Recebimento de doações.
- Venda e inscrição para eventos,
capacitações e atividades.
- Gestão financeira das operações diárias
da organização.
- Investimento dos recursos disponíveis
no Mercado Fund, com acesso a
qualquer momento e rentabilidade
financeira para a organização.
- Capacitações e conteúdos sobre
captação de recursos e mobilização
digital.
- Conexão com outras organizações na
América Latina.

Promovemos a inovação e
potencializamos o trabalho de
organizações da sociedade
civil que já atuam nos
territórios. Reconhecemos sua
importância na construção
de uma sociedade mais
justa e democrática e de
um ambiente propício para
negócios sustentáveis.

+2.200
organizações
cadastradas

+US$ 16
milhões

em volumes transacionados
no Mercado Pago

+2.200

pessoas capacitadas para
arrecadação de fundos no
contexto COVID
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Mercado Livre
Solidário

⊲ IMPACTO SOCIAL

Destaques das
campanhas solidárias

O Mercado Livre se uniu à Cruz Vermelha
em uma campanha de doação para
colaborar com as vítimas das fortes
chuvas que ocorreram durante o mês de
fevereiro de 2020 no Brasil. Ao acessar a
página de Ajuda Humanitária, as pessoas
podiam fazer doações por meio do
Mercado Pago. O dinheiro arrecadado foi
usado para comprar alimentos, materiais
de higiene e apoio para os desabrigados.

TELETON
Brasil

O aplicativo do Mercado Pago foi
o meio oficial de doações para
a campanha de arrecadação
de fundos Teleton 2020, uma
campanha televisiva de mais de
10 horas, realizada anualmente em
prol da Associação de Assistência
à Criança Deficiente (AACD). A
iniciativa é uma das ações solidárias
mais relevantes no Brasil.

Pride
Brasil

Pelo segundo ano consecutivo,
mobilizamos doações para a ONG
Casa 1 durante as celebrações
do mês do Orgulho LGBT+. A
organização acolhe jovens LGBT+
em São Paulo e atende mais de
1.500 pessoas por mês.

US$ 9000
arrecadados

Mercado Livre + Gloria Groove + ParadaSP

US$ 12.000
arrecadados

31.000
doações

US$ 61.500
arrecadados
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SOS Sudeste

⊲ IMPACTO SOCIAL

Incentivos fiscais
Brasil

Natal Sem Fome
Durante o mês de dezembro, o botão
de doação do aplicativo do Mercado
Pago arrecadou recursos para a
campanha Natal Sem Fome, promovida
por ONGs que atuam no combate à
fome. Nosso parceiro no Brasil foi a
ONG Ação Cidadania e, na Argentina,
a Asociación Convidarte, o Banco de
Alimentos e a Red Solidaria.

US$ 1.203.678
arrecadados

Todos os anos, direcionamos incentivos fiscais, previstos na legislação brasileira
a organizações que realizam iniciativas relacionadas à estratégia de impacto do
Mercado Livre.
Em 2020, destinamos mais de US$ 500.000 a projetos culturais, esportivos e de
saúde, com foco na defesa dos direitos das crianças, adolescentes e idosos das
comunidades de Cajamar e Osasco (Estado de São Paulo).
Com os aportes do último ano, beneficiamos diretamente 370 pessoas e alcançamos
outras 345.000 com os eventos de sustentabilidade e diversidade que apoiamos:
Projetos 2019/2020:

Esta Navidad el Regalo es Pensar en el Otro

- Brasil Eco Fashion Week
- Feira Preta
- Festival Mix Brasil
- Festival Social Good Brasil
- Virada Sustentável
- Mostra Ecofalante
- Cinesolar
- Instituto Esporte Educação
- Fundo Municipal do Idoso de Cajamar
- Fundo Municipal do Idoso de Osasco
- Instituto Olga Kos
- Hospital de Amor
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Argentina e Brasil
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Ambiente

⊲ AMBIENTE

A

pandemia da COVID-19
provocou uma aceleração sem
precedentes na expansão
do comércio eletrônico, com
um forte impacto no crescimento do
Mercado Livre na região. Para fazer frente
à crescente demanda de usuários e
PMEs, incrementamos nossa capacidade
comercial, logística e financeira. Esse
crescimento trouxe consigo o aumento do
impacto ambiental de nossas operações.
Por isso, durante 2020, centramos os
esforços na medição da pegada de
carbono e nas estratégias para sua
redução e mitigação, liderando a agenda
ambiental no setor.
O impacto ambiental é um desafio e uma
responsabilidade que compartilhamos
com todo o setor comercial e logístico.
Existem barreiras estruturais que
exigem inovação e um esforço conjunto
da indústria para promover as ações
necessárias para superá-las. Como
protagonistas da transformação da
indústria na região, assumimos o desafio
de liderar e expandir esse tema com uma
visão de longo prazo.

O crescimento contínuo exige que
sejamos ainda mais eficientes no
consumo de energia e inovadores nas
estratégias de mitigação de impacto em
toda a cadeia de valor.
O Mercado Livre é uma empresa
orientada a serviços, portanto os maiores
impactos ambientais estão centrados na
operação de nossos aliados e parceiros
estratégicos. Por essa razão, durante
2020 fortalecemos nosso trabalho com
eles, a fim de ajudá-los a transformar as
práticas que facilitarão a implementação
das mudanças que desejamos.
A gestão ambiental é parte de um
processo de melhoria contínua, para
o qual conseguimos desenvolver
indicadores com cada vez mais qualidade
e precisão. No centro de nossas
operações, focamos nas métricas mais
relevantes, principalmente aquelas
relacionadas ao transporte, consumo
de energia e circularidade de materiais.
Priorizando essas métricas, podemos
alcançar maior impacto positivo.

Uma estratégia baseada
em impacto
Nossa estratégia de gestão ambiental é desenvolvida em três pilares principais:
energia, mobilidade e gestão de materiais.
Medir a pegada de carbono é parte central de nossa estratégia ambiental,
uma vez que nos permite identificar e implementar ações de redução com
agilidade, acompanhando o crescimento do negócio. Também realizamos um
monitoramento exaustivo do uso de energia e materiais em nossas operações.

Nossa estratégia ambiental em ação
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Rumo a uma economia
digital sustentável

⊲ AMBIENTE

Energia

Nossa estratégia de medição inteligente
- smart metering - nos permite fazer
um rastreamento remoto preciso de
cada consumo energético. Graças ao
uso de sensores e painéis de controle
inteligentes em tempo real, somos
capazes de tomar decisões com rapidez
na operação e, assim, melhorar a
eficiência. Durante 2020, realizamos uma
prova piloto de medição inteligente na
Argentina, o que nos permitiu identificar
oportunidades de redução de até 10%.
Estamos estendendo essa iniciativa a
outras operações estratégicas na região.
Para alcançar um abastecimento
energético mais sustentável, iniciamos
o processo de migração de nossas
operações para energias renováveis.
Durante 2020, avançamos na
implementação em nossos principais
centros de distribuição e escritórios. A
estratégia se baseia na realização de
acordos ou contratos de compra de
energia renovável gerada externamente
(Power Purchase Agreement - PPAs),
embora em alguns casos tenhamos

incorporado a geração própria, com a
instalação de painéis solares. Assim,
conseguimos que a Melicidade, a matriz
no Brasil, fosse 100% abastecida com
energia renovável. Esses escritórios,
localizados em Osasco, São Paulo,
abasteciam 20% do seu consumo com
mais de 1.800 painéis solares instalados
no local. E, desde novembro de 2020,
cobrimos os 80% restantes por meio da
aquisição de energia solar e eólica via
PPAs. Os painéis solares on-site geraram
+1.600 MWh de energia desde 2017.
Em 2021, continuaremos avançando para
abastecer nossos principais centros de
distribuição no Brasil e no México com
100% de energias renováveis, dando
continuidade ao processo de migração
em três centros de distribuição no Brasil
e dois no México, iniciado em 2020.
Projetos similares serão implementados
nos demais países da região.
Para concluir, em 2020 iniciamos
projetos de conforto térmico, que
envolvem a modificação de alguns
dos edifícios onde operamos para
otimizar a circulação natural do ar e
equilibrar a temperatura. Dessa forma,
conseguiremos reduzir a demanda de
equipamentos de ar condicionado e,
consequentemente, reduzir o consumo
de energia.

1.900

painéis solares
(Brasil, Colômbia e Argentina)

100%

de energias renováveis abastecem os
escritórios da Melicidade em Osasco

Trabalhamos para alcançar
maior eficiência energética,
tendo como objetivo a
migração de 100% de
nossas operações para
energias renováveis.
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A estratégia energética do MELI tem
como foco a eficiência, que é alcançada
por meio da medição inteligente
(IoT) e do abastecimento sustentável,
viabilizado com a geração e aquisição de
energia renovável.

⊲ AMBIENTE

Consumo da organização

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

País

2019

2020

Brasil

9.550.288

13.369.654

Argentina

7.814.349

8.305.630

México

2.045.303

4.483.598

Uruguai

945.711

617.834

Colômbia

317.024

433.795

Chile

219.715

Venezuela

Consumo de energia

2019

2020

Consumo total de combustível de fontes não renováveis
dentro da organização em joules ou múltiplos, incluindo os
tipos de combustíveis utilizados. (Diesel)

757 GJ

1.185 GJ

Consumo total de combustível de fontes renováveis dentro
da organização em joules ou múltiplos, incluindo os tipos de
combustíveis utilizados.

N/A

N/A

21,77 GWh

27,59 GWh

374.886

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

146.761

135.400

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

N/A

N/A

Total de escritórios e centros de distribuição

21.039.151

27.585.396

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

N/A

N/A

Servidores

8.477.235

-

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

N/A

N/A

Eficiência Energética (kWh/m2)

63,4

58,2

Consumo total de energia dentro da organização, em
joules ou múltiplos.

79.129 GJ

100.492 GJ

Eficiência energética (calculada sobre 474.322 m2)

63,4

58,2

CONSUMO DE ÁGUA (EM LITROS)
Consumo de agua (en litros)

2019

2020

Abastecimento municipal e outros serviços públicos
ou privados de água

55.943.856

1.424.100.566

Captação de água por fontes

-

-

Águas de superfície

-

-

Águas subterrâneas

-

-

Água da chuva coletada e armazenada diretamente
pela organização

-

-
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CONSUMO DE ENERGIA

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (EM KWH)

⊲ AMBIENTE

Transporte sustentável

O crescimento exponencial do
comércio eletrônico e, portanto, do
Mercado Livre, exigiu uma expansão
das soluções logísticas. Por isso, nos
concentramos em reduzir as emissões
e minimizar o impacto ambiental de
nossos envios. Trabalhamos com os
principais representantes da indústria
automotiva para acelerar o processo de
desenvolvimento logístico na região,
promovendo um transporte mais
sustentável. Sabemos que temos um
papel fundamental nessa transformação
e que medir nossa pegada ambiental é
essencial para evitar que o impacto não
cresça no mesmo ritmo de expansão
do negócio.
Em 2020, incorporamos veículos
elétricos na Argentina, Brasil, México e
Uruguai, terminando o ano com uma frota
de 66 veículos elétricos. Continuamos
esse movimento, analisando alternativas
para ampliar a escala dessa solução nos
próximos anos.

A mobilidade elétrica é um dos
pilares de nossa estratégia
ambiental. Durante 2020,
investimos não apenas na
expansão de nossa frota
elétrica, como também na
infraestrutura de recarga em
nossos centros de serviço e
pontos de distribuição.

66

novos
veículos elétricos

Teaser Carro Elétrico
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Expandimos nossa frota elétrica e
promovemos soluções inovadoras
para reduzir o impacto ambiental do
transporte.

⊲ AMBIENTE

Gestão de materiais

Fiéis ao princípio de atuar em
beta contínuo, estamos em
constante busca por novas
tecnologias e inovações em
embalagens, que nos permitam
mitigar impactos ambientais e
ser mais eficientes na gestão
dos recursos.
A gestão está focada na rastreabilidade,
na busca por materiais alternativos
e na redução. Todas as nossas
embalagens são recicláveis, reutilizáveis
ou compostáveis. Todo o papelão
que usamos tem rastreabilidade em
sua cadeia de valor certificada ou em
processo de certificação com o selo FSC
(Forest Stewardship Council).

Esse selo garante que o produto foi
fabricado sob processos que envolvem o
manejo florestal responsável. Além disso,
durante 2020, conseguimos que todas
as caixas utilizadas em nossas operações
apresentassem pelo menos 40% de
papelão reciclado em sua composição.
Sempre em busca de materiais
alternativos, durante 2020, continuamos
com o teste piloto de envelopes
compostáveis para o comércio
eletrônico no Brasil e na Argentina.
Também nesse ano, e em conformidade
com a nova regulamentação ativa
no Chile, o projeto foi implementado
com sucesso no país, onde 100% dos
envelopes já são feitos com bioplásticos
certificados internacionalmente, tanto
para compostagem doméstica quanto
industrial.
Para conseguir uma redução permanente
na quantidade de embalagens, em
2020 testamos a possibilidade de
alguns produtos serem transportados
em suas embalagens primárias,
sem a necessidade de embalagens
adicionais, conseguindo uma redução
no uso de materiais e na quantidade
de ar transportado na última milha. Os
projetos pilotos realizados na Argentina
mostraram reduções no ar transportado
de até 40%.

Em linha com esse objetivo, trabalhamos
em parceria com nossos fornecedores
de embalagem para reduzir o peso
das embalagens, a fim de reduzir a
quantidade de material utilizado em cada
envio, sem comprometer a integridade
dos produtos transportados.

100%

de nossas embalagens são recicláveis,
reutilizáveis ou compostáveis

O R I G E M D O S R E S Í D U O S G E R A D O S (em Toneladas)
ARG

BRA

MEX

URU

CHI

COL

Alumínio

0,3

1,7

0,2

0,1

0,1

0,1

Papelão

596,95

3.834

1.539,4

0,7

67,2

37,5

Papel

0,5

21,8

10,7

0,2

0,1

0,1

Plástico

26,7

373,0

96,5

0,7

2,0

2,9

Madeira

123,5

1.399,9

336,3

0

1,1

0,5

Orgânico/
Compostável

0

142,5

28,0

6,8

0,3

0,8

Gerais

284,9

429,1

532,0

5,1

17,7

7,1

Total

1032,7

6.202,0

2.543,0

13,5

88,4

48,9
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Entendemos que para um uso eficiente
dos recursos é importante considerar
a importância dos materiais em nossos
escritórios e centros de distribuição. Por
isso, questionamos nossos hábitos e
decisões desde o momento da compra
de insumos até o descarte das sobras,
com o compromisso de reduzir, reutilizar
e reciclar os resíduos que geramos.

⊲ AMBIENTE

Circularidade de materiais

Em nossos escritórios, desde 2015
promovemos um programa de
reciclagem com esquemas de separação
e coleta seletiva dos resíduos no local.
Para isso, capacitamos todos os nossos
colaboradores na separação correta de
materiais e as pessoas envolvidas na
limpeza para sua correta gestão. Por sua
vez, em várias de nossas instalações foi
implementada a recuperação de resíduos
orgânicos. Em nossa sede no Brasil, a
Melicidade, temos duas composteiras
industriais em funcionamento, que
recuperam cerca de uma tonelada
de resíduos orgânicos por dia e os
transformam em adubo fértil para ser
doado às hortas públicas comunitárias
locais.
Nosso programa de recuperação de
equipamentos elétricos e eletrônicos nos
permite dar valor aos equipamentos

fora de uso, doando-os a organizações
sociais como a Fundación Vivienda
Digna e a Fundación Equidad, na
Argentina, e La protetora, no Chile.
Durante 2020, doamos mais de 513
equipamentos de informática.
O ano de 2020 foi atípico para esse
programa, pois na maior parte do
período os escritórios não foram
utilizados. Portanto, as taxas de
recuperação não têm correlação
com os anos anteriores.Os materiais
dos centros de distribuição são
qualitativamente muito distintos aos
dos escritórios e quantitativamente
maiores, gerando principalmente
papelão, film stretch, plásticos, paletes
de madeira e metais. É por essa razão
que as taxas de recuperação cresceram
exponencialmente, acompanhando o
maior volume gerado.
Em todos os nossos centros de
distribuição, mais de 70% dos materiais
são recuperados com parceiros locais.
No caso do papelão, em particular na
Argentina, Brasil e México, o material é
enviado para ser e transformado nas
caixas que compraremos posteriormente,
alcançando uma recirculação de 100%
do material.

100%

de reutilização de papelão nos
centros de distribuição do Brasil

+40%

de materiais recuperados
em nossos escritórios
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Realizamos programas de recuperação
e reciclagem de materiais essenciais
em nossos centros de distribuição e
escritórios, com a missão de reinserir os
recursos utilizados no ciclo produtivo.
Para eliminar os envios a aterros
sanitários, também fizemos parcerias
para recuperar 100% dos materiais
descartados.

⊲ AMBIENTE

Resíduos não perigosos por método de eliminação

2019

2020

Resíduos perigosos por método de eliminação

2019

2020

Reutilização

26,4

1861,3

Reutilização

1,3

1,5

Reciclagem

1879,9

6075,6

Reciclagem

1,7

-

Compostagem

146,0

171,6

Compostagem

-

-

Recuperação, incluindo recuperação de energia

-

71,7

Recuperação, incluindo recuperação de energia

-

3,1

Incineração (queima de massa)

-

-

Incineração (queima de massa)

-

-

Injeção em poços profundos

-

-

Injeção em poços profundos

-

-

Aterro

1016,7

1204,1

Aterro

-

-

Armazenamento no local

-

-

Armazenamento no local

-

-

Outros (a serem especificados pela organização)

-

-

Outros (a serem especificados pela organização)

-

-

Total

-

-

Total

3,0

-

País

2019

2020

Argentina

58%

69%

Brasil

80%

93%

México

43%

79%

Uruguai

55%

62%

Chile

42%

80%

Colômbia

30%

85%

TA X A D E R E C U P E R AÇ ÃO D E R E S Í D U O S
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D E S T I N O D O S R E S Í D U O S (em Toneladas)

⊲ AMBIENTE

188.745
t CO2e

12.610
t CO2e

590.720
t CO2e

Emissões decorrentes do uso de combustíveis ou do uso direto de Gases de Efeito Estufa.
Incluímos todos os gases contemplados pelo GHG Protocol, medidos em sua forma
equivalente em CO2.
- Emissões geradas por entregas realizadas pelo Mercado Livre.
- Emissões geradas pelo consumo de combustível no uso de veículos corporativos.
- Emissões geradas pelo consumo de combustível em geradores elétricos nas instalações
do Mercado Livre ou controladas pelo Mercado Livre.
- Emissões geradas pelo vazamento de gases refrigerantes dos sistemas de ar-condicionado.

Emissões indiretas, que são geradas fora da empresa, mas que correspondem a consumos
diretos de eletricidade. Incluímos o consumo de eletricidade de nossas instalações em cada
país, que incluem nossos escritórios e centros de distribuição. Além disso, em 2020, incluímos o
consumo relacionado aos novos centros de distribuição que começaram a operar durante o ano.
Emissões geradas por nossa cadeia de valor. São emissões indiretas, mas que ainda são
decorrentes de nossa atividade. Incluem diferentes fontes de emissões, como transporte
de colaboradores, mercadorias e serviços de terceiros, viagens corporativas, transporte e
embalagem dos envios, consumo de energia dos servidores utilizados, resíduos gerados em
nossos escritórios e centros de distribuição, materiais de escritório e eletrônicos adquiridos e
a produção, transporte, uso e descarte de produtos de marca própria.
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EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)

Escopo 1

Com essa valiosa informação,
definimos nossos objetivos e as
políticas mais eficazes para a redução
progressiva de nossa pegada.
Queremos que todos os que trabalham
no Mercado Livre sejam capazes de
entender, gerenciar e melhorar seus
impactos. É por isso que os resultados
das medições são compartilhados
com todas as áreas da organização
para que elas possam considerá-los
em seus processos de tomada de
decisão. Externamente, os resultados
são divulgados neste relatório.
Em 2020, fizemos nosso primeiro
relatório de resultados no Carbon
Disclosure Project (CDP), um sistema
de divulgação global para investidores,
empresas, cidades, estados e regiões.

Seguimos as diretrizes de medição do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), desenvolvido em conjunto pelo Conselho Empresarial
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) e pelo World Resource Institute (WRI). No exercício, incluímos os três tipos de
escopos de emissões de Gases de Efeito Estufa GEE.

Escopo 2

A

cada ano, alcançamos
indicadores mais precisos
e monitoramento em
tempo real do impacto de
nossa pegada de carbono. Isso nos
permite antecipar e agir para alcançar
a redução das emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE) de nossas
operações e seus pontos críticos.

Escopo 3

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Medir para
agir

⊲ AMBIENTE

Emissões
EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Ajustado 2019

Ajustado 2019

2020

Estimativa global 261.562

201.465

171.845

792.075

Escopo 1

83

2.967

2967

188.745

Escopo 2

4600

10.194

9558

12.610

Escopo 3

256.879

188.305

159320

590.720

INTENSIDADE DAS EMISSÕES DE GEE
Escopo

Numerador

2020

t CO2e /
(Numerador)

kg C02e /
(Numerador)

Pegada total

Colaborador

15.546

50,95

50.950

Compradores

61,3 M

0,013

12,921

Usuários

132,5 M

0,006

5,978
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Conteúdo
GRI e SASB

⊲ CONTEÚDOS GRI

Índice de conteúdo GRI
Fundamentos da GRI 101 2016
PA D R ÃO G R I

CONTEÚDO

R E S P O S TA

102-1 Nome da organização

Mercado Livre

ODS

PÁG I N A

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

6

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

8-10

102-3 Localização da sede

Caseros 3039, 2°, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

-

102-4 Localização das operações

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

-

102-5 Propriedade e forma jurídica

MercadoLibre, Inc. é uma empresa cotada na Nasdaq. É constituída sob a forma jurídica “Corporation”, sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos.

-

102-6 Mercados atendidos

6

102-7 Porte da organização

8-11

102-8 Informações sobre funcionários e outros
colaboradores

Permanentes
Homens
Mulheres
Temporário
Homens
Mulheres
Jornada completa
Homens
Mulheres
Meio período
Homens
Mulheres

ARGENTINA
6995
4674
2321
6356
4359
1997
639
315
324

BRASIL
4986
2651
2335
3272
2035
1237
1714
616
1098

CHILE
419
312
107
419
312
107
0
0
0

COLÔMBIA
965
613
352
649
463
186
316
150
166

MÉXICO
1023
629
394
1023
629
394
0
0
0

Peru
16
10
6
16
10
6
0
0
0

URUGUAI
1126
546
580
496
339
157
630
207
423

VENEZUELA
16
8
8
16
8
8
0
0
0

Total
15546
9443
6103
12247
8155
4092
3299
1288
2011

42
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GRI 102
Indicadores gerais 2016

102-9 Cadeia de suprimentos da organização

18

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

10, 19

102-11 Princípio e aprimoramento de medidas preventivas

A empresa não estabeleceu um princípio de precaução ao avaliar que, devido às características do setor, sua operação não apresenta grandes riscos a terceiros
nem ao meio ambiente. Os servidores e os dispositivos tecnológicos são fabricados sob os mais altos padrões de qualidade e situados em ambientes fechados, com
acesso restrito, em instalações de terceiros especialmente preparadas para alojá-los. Uma vez terminada a vida útil desses dispositivos, eles são descartados por
empresas especializadas na destruição responsável desses dispositivos. Portanto, o risco 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

4

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

6, 14, 22, 31

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

29-30

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações
éticas

30-31

E S T R AT É G I A

GRI 102
Indicadores gerais 2016
É T I C A E T R A N S PA R Ê N C I A

GRI 102
Indicadores gerais 2016

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

CONTEÚDO

R E S P O S TA

ODS

PÁG I N A

G OV E R N O C O R P O R AT I VO

102-18 Estrutura de governança

27-28

102-19 Delegação de autoridade

27

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

27

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

23-24

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

27-28

102-23 Presidente do órgão máximo de governança

27

102-24 Nomeação e escolha do órgão máximo de
governança

28

102-25 Conflitos de interesses

29

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

27-28

102-27 Conhecimentos coletivos do órgão máximo de
governança

Os membros da Diretoria participam de fóruns e eventos industriais para ampliar seus conhecimentos sobre temas econômicos, ambientais e sociais.

102-28 Avaliação de desempenho do órgão máximo de
governança

28

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

27

102-30 Eficácia dos processos de gestão de risco

28, 31

102-31 Avaliação de temas econômicos, ambientais e
sociais

Um vez por trimestre

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

O órgão máximo de governança participa do processo de priorização de temas materiais que é realizado no início do período coberto pelo relato.

102-33 Comunicação de preocupações críticas
102-34 Natureza e quantidade total de preocupações
críticas

31
Durante o período do relatório, o número de preocupações críticas formalmente relatadas ao mais alto órgão de governança não foi divulgado

31

102-35 Políticas de remuneração

28

102-36 Processo para definir a remuneração

28

102-37 Envolvimento dos grupos de interesse na
remuneração

O grupo Management e Direção está envolvido na definição das remunerações por meio do Comitê de Remuneração. Além disso, as manifestações dos
colaboradores são endereçadas na Pesquisa Anual de Clima, na qual eles são consultados sobre o grau de satisfação com a remuneração. Os resultados são
considerados na elaboração da Política de Remuneração.

102-38 Índice de remuneração anual total

As informações estarão disponíveis em abril de 2021 e serão atualizadas neste relatório.

102-39 Relação do aumento percentual da remuneração
anual total

As informações estarão disponíveis em abril de 2021 e serão atualizadas neste relatório.

28
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GRI 102
Indicadores gerais 2016

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

CONTEÚDO

ODS

R E S P O S TA

PÁG I N A

PA R T I C I PAC I Ó N D E LO S G R U P O S D E I N T E R É S

GRI 102
Indicadores gerais 2016

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

23
País
Brasil
Argentina
Uruguai
Colômbia/ Venezuela/ Peru/ Chile/ México

Colaboradores abrangidos pelos acordos de negociação coletiva
100%
42%
0,36%
0%

102-42 Identificação e seleção de grupos de interesse

23

102-43 Foco na participação de grupos de interesse

23

102-44 Principais questões e preocupações mencionadas

24

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, Tech Pack S.R.L., MercadoPago Servicios de Procesamiento S.R.L., Ibazar.com
Atividades de Internet Ltda., MercadoLivre.Com Atividades de Internet Ltda., MercadoPago.com Representações Ltda., Ebazar.com.br Ltda., Mercado Envios Serviços
de Logística Ltda., Dabee Brasil Serviços de Intermediação e Facilitação de Negócios Ltda., Mercado Crédito Holding Financeira Ltda., Mercado Envios Transporte
Ltda., Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Mercado Pago Corretora de Seguros Ltda., MercadoLibre Chile Ltda., MercadoPago
S.A., Lagash S.A., Mercado Pago Emisora S.A., MercadoLibre Colombia Ltda., MercadoPago Colombia Ltda., Lagash Systems S.A.S., 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 México S. de
R.L. de C.V., PSGAC, S. de R.L. de C.V., Mercado Lending, S.A. de C.V., Meli Operaciones Logísticas, 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., ITCoding Consultoría Tecnológica & Desarrollo, S.A. de C.V., MercadoLibre Perú S.R.L. , MercadoPago Perú S.R.L., Meli Uruguay
S.R.L., Tech Fund S.R.L, Deremate.com de Uruguay S.R.L., Kiserty S.A., MercadoPago Uruguay S.R.L., Hammer.com, LLC, Lista Pop, 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.
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P R ÁT I C A S D E R E L ATÓ R I O S

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

25

102-47 Lista de temas materiais

25

102-48 Atualização de informações

2

102-49 Mudanças nos relatórios

24

102-50 Período coberto pelo relatório

2

102-51 Data do último relatório

2

102-52 Ciclo de elaboração do relatório

2

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

2

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

2

102-55 Índice de Conteúdo GRI

79

102-56 Verificação externa

Não foi realizado verificação externa.

T E M A M AT E R I A L : D E S E M P E N H O E C O N Ô M I C O E P O S I C I O N A M E N TO

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8, 9

13

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8, 9

13

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8, 9

13

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

ODS

PÁG I N A

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

8, 9

13

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e
oportunidades decorrentes das mudanças climáticas

8, 9

31

201-3 Obrigações do plano de benefícios definidos e de
outros planos de aposentadoria

8, 9

51-53

CONTEÚDO

R E S P O S TA

T E M A M AT E R I A L : D E S E M P E N H O E C O N Ô M I C O E P O S I C I O N A M E N TO

GRI 201
Desempenho econômico

Não recebemos assistência financeira do governo durante o período.

8, 9

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

As informações estarão disponíveis em abril de 2021 e serão atualizadas neste relatório.

8, 10

202-2 Proporção de executivos seniores contratados da
comunidade local

Todos os principais executivos do Mercado Livre são latino-americanos.

8, 10

T E M A M AT E R I A L : C O N T R I B U I Ç Ã O A O D E S E N V O LV I M E N T O S O C I O E C O N Ô M I C O

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

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

8

10, 14

GRI 203
Impactos econômicos
indiretos

203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços suportados
203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

8

14

GRI 204
Práticas de aquisição

204-1 Proporção de gasto com fornecedores locais

8

18

GRI 414
Avaliação social do
fornecedor

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

8

19

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

US$ 254,1 milhões investidos em infraestrutura na região.

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

8

T E M A M AT E R I A L : C A P I TA L H U M A N O E AT R AÇ ÃO D E TA L E N TO S

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

GRI 401
Trabalho

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8

41, 43-48

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8

41, 43-48

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8

41, 43-48

401-1 Contratações de novos funcionários e rotação de
funcionários

8

45

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

8

51-53

401-3 Licença parental

Licença maternidade/paternidade
Colaboradores com direito a licença maternidade/paternidade
Colaboradores que tiraram licença maternidade/paternidade
Colaboradores que retornaram após o término da licença maternidade/paternidade
Colaboradores que retornaram após o término da licença maternidade/paternidade
e continuam em seus postos após o retorno ao trabalho
Taxa de retorno ao trabalho dos colaboradores em licença maternidade/paternidade
Taxa de retenção de colaboradores em licença maternidade/paternidade

Mulheres
9443
134
129
120

Homens
6103
395
391
384

Total
15.546
529
520
504

96,27%
89,55%

98,99%
97,22%

97,63%
93,38%

8, 10
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GRI 202
Presença no mercado

201-4 Assistência financeira recebida do governo

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

CONTEÚDO

ODS

R E S P O S TA

PÁG I N A

T E M A M AT E R I A L : C A P I TA L H U M A N O E AT R AÇ ÃO D E TA L E N TO S

GRI 404
Formação e ensino

404-1 Média de horas de treinamento por ano por funcionário Não foram registradas as horas de treinamento por colaborador durante o período. Está sendo desenvolvido um sistema de gestão para incluir este indicador no próximo relatório.

8

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

8

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

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

46, 47

8

T E M A M AT E R I A L : D I V E R S I DA D E E I G UA L DA D E D E O P O RT U N I DA D E S

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8, 10

49, 50

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8, 10

49, 50

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8, 10

49, 50

8, 10

49

405-1 Diversidade em órgãos públicos e funcionários
GRI 405
Diversidade e igualdade
de oportunidade

Porcentagem de membros da Governança Corporativa por categoria de diversidade
Por gênero
88%
Homens
12%
Mulheres
Por faixa etária
Menor de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Maior de 50 anos

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

0%
50%
50%

As informações estarão disponíveis em abril de 2021 e serão atualizadas neste relatório.
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GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

8, 10

T E M A M AT E R I A L : C O N D U TA D E C O M P R A D O R E S E V E N D E D O R E S

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

12

34, 38-39

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

12

34, 38-39

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

12

34, 38-39

GRI 408
Trabalho infantil

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.

8

GRI 409
Trabalho forçado ou
compulsório

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

Não identificamos fornecedores com riscos significativos de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo durante o período.

8

GRI 412
Avaliações de impacto
sobre Direitos Humanos

412-1 Operações sujeitas a revisões ou avaliações de
impacto sobre Direitos Humanos

As operações relacionadas aos Direitos Humanos não foram avaliadas durante o período.

8

412-2 Capacitação de funcionários em políticas ou
procedimentos de Direitos Humanos

Durante o período reportado, nossos colaboradores não foram capacitados nessas questões.

8

412-3 Acordos e contratos significativos de investimento
com cláusulas de direitos humanos ou sujeitos a avaliação
de Direitos Humanos

Não foram feitos acordos de investimento significativos com cláusulas sobre Direitos Humanos.

8

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

Embora o Mercado Livre não comercialize produtos e serviços sujeitos a obrigações de rotulagem e informações relativas à origem de componentes, conteúdo ou substâncias
com potencial impacto socioambiental ou de uso seguro, os usuários que utilizam o site como uma ferramenta tecnológica para sua comercialização devem fazê-lo. Para tanto, o
Mercado Livre estabelece claramente em seus Termos e Condições e em sua Política de Publicação, cuja aceitação é obrigatória para aqueles que comercializam, que as disposições legais acima mencionadas devem ser cumpridas.
No Chile, a Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (SEC) estabelece a obrigatoriedade de um certificado de segurança para certos produtos elétricos e combustíveis.
Em 2019, o Mercado Livre implementou e comunicou aos usuários vendedores a obrigação de informar na publicação a respectiva marca de certificação (Selo SEC) e a etiqueta
de eficiência energética, o que também foi incorporado aos Termos e Condições. Além disso, também foi incluída a possibilidade de usuários informarem aos vendedores o não
cumprimento das determinações acima dispostas.

12

GRI 417
Marketing e rotulagem

39

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

R E S P O S TA

ODS

417-2 Casos de não conformidade em relação a
informações e rotulagem de produtos e serviço

Não foram registrados casos de advertências, multas ou sanções por não conformidade com as normas de rotulagem de produtos e serviços por parte do Mercado Livre. De
fato, colaboramos com as autoridades nacionais para remover publicações de usuários quando o não cumprimento das normas é identificado (como alimentos e cosméticos,
entre outros).
Não foram identificados descumprimentos de normas ou códigos voluntários por parte do Mercado Livre no que se refere à rotulagem de produtos ou serviços.

12

417-3 Casos de não conformidade em relação a
comunicação de marketing

Na Argentina, recebemos sete denúncias de Hot Sale iniciadas pela Diretoria de Proteção Jurídica do Consumidor, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Produtivo, e de
ofertas com até 45% de desconto iniciadas pelo Defesa Do Consumidor de La Plata.

12

CONTEÚDO

PÁG I N A

T E M A M AT E R I A L : C O N D U TA D E C O M P R A D O R E S E V E N D E D O R E S

GRI 417
Marketing e rotulagem

T E M A M AT E R I A L : C O N F I A N Ç A E S E G U R A N Ç A D O U S UÁ R I O

GRI 416
Saúde e segurança
dos clientes

GRI 418
Privacidad de los clientes

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

9

36-37

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

9

36-37

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

9

36-37

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

Em nossa plataforma, existem mais de 40 categorias de produtos e serviços proibidos para a venda, devido aos efeitos que poderiam ter sobre a saúde e a segurança dos compradores. Por exemplo, é proibido comercializar armas de fogo, entorpecentes, produtos não homologados/certificados pelo órgão de saúde ou de segurança correspondente,
produtos vencidos, entre outros. Além disso, trabalhamos de modo permanente com as autoridades de controle de cada país onde operamos para remover as publicações que
possam violar a regulamentação aplicável, as políticas do site, e/ou não sejam seguras para os consumidores.

9

416-2 Casos de não conformidade relacionados aos
impactos na saúde e segurança das categorias de produtos
e serviços

Não foram registrados casos relacionados ao não cumprimento de normas dos produtos e serviços comercializados no Mercado Livre que tenham impacto sobre a saúde ou
segurança das pessoas.

9

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

Durante 2020, recebemos um total de 652,744 exercícios de direitos por parte de usuários e terceiros, por meio dos canais formais (manuais e automatizados) habilitados para
este fim. Com relação a reclamações formalizadas:
i. Recebemos um total de 8 reclamações de terceiros apresentadas à autoridade reguladora.
ii. Recebemos 1 reclamação de uma autoridade reguladora agindo por iniciativa própria.
Durante o período identificamos 20 incidentes de segurança envolvendo dados pessoais de usuários.

9

39
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GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

T E M A M AT E R I A L : E D U C AÇ ÃO E I N C LU S ÃO D I G I TA L

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

GRI 413
Comunidade local

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8, 9, 10, 17

63-65

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8, 9, 10, 17

63-65

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8, 9, 10, 17

63-65

413-1 Operações com participação da comunidade local,
avaliações de impacto e programas de desenvolvimento

8, 9, 10, 17

56-68

413-2 Operações com impactos negativos significativos
- reais e potenciais - nas comunidades locais

8, 9, 10, 17

T E M A M AT E R I A L : É T I C A E T R A N S PA R Ê N C I A

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

GRI 205
Anticorrupção

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

12

29-31

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

12

29-31

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

12

29-31

205-1 Operações avaliadas para riscos relacionados à
corrupção

12

30

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e
procedimentos anticorrupção

12

30

205-3 Casos de corrupção confirmados e medidas tomadas

Não foram recebidas denúncias relacionadas a casos de corrupção durante o período reportado.

12

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

CONTEÚDO

R E S P O S TA

ODS

Em 14 de maio de 2020, o Plenário da Comissão Federal de Concorrência Econômica (COFECE) do México decidiu, por unanimidade, encerrar sem consequências para o Mercado Livre a investigação em curso desde 2017 sobre um possível abuso de posição dominante que consistia na sujeição do uso do serviço da plataforma de compra e venda
de produtos online ao uso de seu serviço de pagamento online. A COFECE determinou que a integração do serviço de marketplace e o de pagamento não só é eficiente, mas
também pró-competitiva. Trata-se da primeira ocorrência na região, onde foi investigado um possível vínculo na oferta de produtos, com um resultado positivo para a empresa.

12

PÁG I N A

T E M A M AT E R I A L : É T I C A E T R A N S PA R Ê N C I A

GRI 206
Competência desleal

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

GRI 415
Política pública

415-1 Contribuição para partidos e/ou representantes
políticos

Nenhuma contribuição a partidos políticos ou representantes políticos foi feita durante 2020.

12

GRI 419
Conformidade
socioeconômica

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

T E M A M AT E R I A L : R E D U Ç ÃO DA P E G A DA D E C A R B O N O

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

GRI 301
Materials

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

13

70-78

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

13

70-78

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

13

70-78

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume

100% dos insumos usados são

recicláveis ou compostáveis. Segundo o país, entre 70% e 100% da matéria-prima para a fabricação de caixas novas
vêm de material reciclado. 100% dos envelopes de e-commerce de bioplásticos são de fontes renováveis.
Temos certificações FSC para caixas e envelopes de papelão.

13

No período foram utilizadas 41.075.433 sacolas plásticas convencionais (PEBD) e 1.844 toneladas de filme stretch (preto e transparente)

GRI 302
Energia

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

Não se aplica porque o Mercado Libre não fabrica produtos.

13

301-3 Produtos e suas embalagens recuperados

No período, não foi registrada a recuperação de materiais pós-consumo junto aos consumidores.

13

302-1 Consumo energético dentro da organização
302-2 Consumo energético fora da organização

13
Informação não disponível ao fechar o relatório.

302-3 Intensidade energética

GRI 303
Agua

72

13
13

72

302-4 Redução do consumo de energia

Nenhuma redução do consumo energético foi registrada durante o período reportado.

13

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

Durante o período reportado não foi registrada uma redução dos requisitos de energia de produtos e serviços.

13

71

13

72

303-1 Retirada de água por fonte
303-2 Fontes hídricas significativamente afetadas por
retirada de água
303-3 Total de água reciclada e reutilizada

O Mercado Livre não possui processos produtivos que envolvem extração de água.

13

13

72

— 86

RE LATÓRIO DE IM PACTO 2020

Por outro lado, em maio de 2020, foi apresentada uma denúncia anônima à Procuradoria Nacional Econômica do Chile (Fiscalía Nacional Económica de Chile, FNE) para investigar uma possível violação das regras de concorrência, devido aos preços que a ChileExpress, empresa de envios, oferecia aos consumidores em comparação aos preços
oferecidos pelo mesmo serviço caso os envios fossem feitos pelo site do Mercado Livre no Chile.
Também denunciou o Mercado Livre pela possível existência de cláusulas abusivas impostas aos usuários do marketplace em seus Termos e Condições de Uso. Após solicitar
informações ao Mercado Livre para determinar se este teria a capacidade de distorcer o processo competitivo em alguns desses mercados, em setembro de 2020, a FNE decidiu arquivar a denúncia por entender que não havia elementos que justificassem a abertura de uma investigação. Em especial, determinou que o Mercado Livre não tem a capacidade de distorcer o processo competitivo no mercado de comércio eletrônico, uma vez que os usuários contam com outras alternativas de plataformas locais onde podem
selecionar e comprar seus produtos, e que no setor de transporte de encomendas há várias alternativas para um vendedor entregar seus produtos, ressaltando que no Mercado
Livre não há maiores restrições para configurar o método de envio. Além disso, considerou que a distinção de preço estabelecida pela empresa ChileExpress, dependendo se o
contrato decorria de uma compra no Mercado Livre ou de um usuário individual, era justificada em termos comerciais e competitivos.

⊲ CONTEÚDOS GRI

PA D R ÃO G R I

ODS

PÁG I N A

305-1 Emissões diretas de GEE (alcance 1)

13

77

305 -2 Emissões indiretas de GEE ao gerar energia
(alcance 2)

13

77

305-3 Outras emissões indiretas de GEE (alcance 3)

13

77

305-4 Intensidade das emissões de GEE

13

78

305-5 Redução de emissões de GEE

13

78

CONTEÚDO

R E S P O S TA

T E M A M AT E R I A L : R E D U Ç ÃO DA P E G A DA D E C A R B O N O

GRI 306
Efluentes e resíduos

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.

13

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

GRI 308
Evolução ambiental
de fornecedores

13

306-3 Derramamentos significativos

Durante o período de 2020, nenhum derramamento foi registrado porque o Mercado Livre não possui processos industriais.

13

306-4 Transporte de resíduos perigosos

Durante o período, não foi registrado o transporte de resíduos perigosos.

13

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

Durante o período de 2020, 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
308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de
suprimentos e ações tomadas

13

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 232 fornecedores de diferentes partes da América Latina.

74, 76
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GRI 305
Emissões

19

13

T E M A M AT E R I A L : I N C LU S ÃO E E D U C AÇ ÃO F I N A N C E I R A

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

10

15-17

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

10

15-17

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

10

15-17

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8

22, 59-62

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8

22, 59-62

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8

22, 59-62

T E M A M AT E R I A L : I N C E N T I VO AO E M P R E E N D E D O R I S M O

GRI 103
Abordagem de
gestão 2016

⊲ CONTEÚDOS GRI E SASB

Indicadores SASB
INDICADOR

CONTEÚDO

R E S P O S TA

PÁG I N A

MEIO AMBIENTE

CG-EC-130a.1

Uso de energia

72

CG-EC-130a.2

Uso de água

72

CG-EC-130a.3

Discussão sobre a integração de considerações ambientais
no planejamento estratégico para as necessidades de
energia dos data centers.

Atualmente, o Mercado Livre não possui data centers.

CG-EC-220a.1

Número de usuários cujas informações são usadas para fins
secundários

37

CG-EC-220a.2

Descrição de políticas e práticas relacionadas à publicidade
comportamental e do usuário.

36-37, 39

C A P I TA L S O C I A L : S E G U R A N Ç A D E DA D O S

CG-EC-230a.1

Descrição da abordagem para identificar e tratar riscos de
segurança de dados

CG-EC-230a.2

Vulnerabilidade de dados

36-37

Um total de 20 violações de dados foram identificadas durante 2020. A porcentagem de informações de identificação pessoal sujeitas à violação de dados é de 42%.
O número total de usuários únicos afetados por violações de dados foi de 781.017.

37-38

C A P I TA L H U M A N O : C O N T R ATAÇ ÃO, I N C LU S ÃO E D E S E M P E N H O D E F U N C I O N Á R I O S

CG-EC-330a.1

Porcentagem de compromisso dos funcionários

CG-EC-330a.2

Rotação de funcionários

CG-EC-330a.3

Diversidade

CG-EC-330a.4

Porcentagem de funcionários técnicos que possuem um
visto H1B

92% de respostas favoráveis na pesquisa GPTW 2020. 89% das pessoas que trabalham no MELI responderam à pesquisa.
45
Colaboradores por grupo racial/étnico e tipo de posição		
Cargos de gestão
Hispânico
Negro ou afrodescendente
Outros (asiático, anglo-saxão, etc.)
Equipe técnica (informática, matemática, arquitetura e engenharia)
Hispânico
Negro ou afrodescendente
Outros (asiático, anglo-saxão, etc.)
Demais colaboradores
Hispânico
Negro ou afrodescendente
Outros (asiático, anglo-saxão, etc.)

ARGENTINA
-

BRASIL
659
521
121
-

CHILE

17
648
488
-

-

-

-

COLÔMBIA
-

MÉXICO

PERU

URUGUAI

VENEZUELA

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Não se aplica.

MODELO DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO: EMBALAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

CG-EC-410a.1:

Pegada total de gases de efeito estufa (GEE) dos envios de
produtos

77

CG-EC-410a.2

Discussão de estratégias para reduzir o impacto ambiental
da entrega de produtos

73
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C A P I TA L S O C I A L : P R I VAC I DA D E D E DA D O S E PA D R Õ E S D E P U B L I C I DA D E
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PRODUÇÃO

