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o melhor tá chegando



SuperClass
Agenda

● “Agarre o propósito” no Mercado Livre: do modelo de negócio à formalização e 
seus benefícios

● Marketing e Vendas

● Nossa Proposta de Valor & Compradores: o melhor tá chegando... 

● Logística 4.0: como impulsionar o seu negócio e nossos investimentos

● Pilares do marketplace completo: rapidez, economia e experiência

● Estudo de Caso: de MEI à Regime Normal e 50% de performance

● Q&A - perguntas e respostas





Agarre o

propósito

você 
vendeu!

você 
vendeu!

você 
vendeu!



Venda mais
no Mercado Livre

SEO para anúncios
Webmarketing por 
ofertas

Parcelamento sem 
juros

Rapidez, economia e 
promessa de entrega 
alinhada às 
expectativas



Posicione melhor

os seus anúncios



Acompanhe tendências
Google Trends

https://trends.google.com/trends

https://trends.google.com/trends/


Entenda as perguntas
Answer The Public

https://answerthepublic.com/

https://answerthepublic.com/


Encontre palavras-chave
Ubersuggest - Neil Patel

https://app.neilpatel.com/br

https://app.neilpatel.com/br


Como vender mais
no Mercado Livre

● Criar Anúncios Super Otimizados no Mercado Livre

● Utilizar técnicas avançadas como "Fichas técnicas assertivas" nos anúncios

● Como funcionam os “Pixels” e como eles podem te ajudar na sua conversão (1.200 x 900)

● Compartilhe anúncios profissionais nas redes sociais

● Tenha acesso a grandes cases e análise de estratégias de concorrentes – Business 

Intelligence

● Otimize semanalmente a sua Conta de Anúncios, aumenta visibilidade

Aprender Growth Marketing e Sacadas que além de facilitar o seu tempo vão 

economizar o seu dinheiro - teste de anúncios e gerenciamento de categorias



Marketing no

Mercado Livre



Marketing
no Mercado Livre

MARKETING 
NO 

MERCADO 
LIVREdescrição

atendimento

reputação

integração

categoria

variação 
customizada

títulofoto e vídeo

apelido



Análise de

Dados



Análise de dados:
Data Base



Código

Universal



Código de Barras:
Ultimato no Mercado Livre e futuro!



Proposta de

Valor



Proposta de valor:
o que compõe a nossa?



Daqui a 2 anos no Brasil
Investimentos



Soluções

Logísticas



Soluções logísticas para todos 
os tamanhos de operação



Proposta de valor
Mercado Envios

ENVIOS MAIS 
RÁPIDOS

MELHOR 
PROMESSA DE 

ENTREGA

MELHOR 
EXPERIÊNCIA

MELHORES 
CUSTOS DE 

ENVIO



Logística 4.0
Mercado Envios



Curva de adoção
e da inovação



Eleve o nível do seu negócio no 
Mercado Livre

Mercado Envios Full



Mercado Envios Full 2018/19
crescimento de ~> 40% em vendas!

No ano de 2018, constatamos que os vendedores que adotaram o Mercado

Envios Full como solução logística cresceram cerca de 40% a mais em

vendas do que os demais vendedores que estavam no mesmo

segmento/categoria de produtos.



Mercado Envios Full 2018
categorias em destaque



Mercado Envios Full
Os melhores e maiores centros de distribuição da América 
Latina para armazenar seus produtos

Cajamar / São Paulo



Mercado Envios Full



Mercado Envios Full
vantagens comerciais ao negócio

Armazenamento

Guardamos os seus 
produtos em nosso 
centro de distribuição.
Sem nenhum custo.

Entregas mais rápidas 
e com frete grátis

Quando vender um produto, 
enviamos no mesmo dia com 

frete 50% subsidiado para 
compras acima de R$120,00.

Embalagens exclusivas

Usamos caixas e envelopes 
personalizados e sob medida 
para que os seus produtos 
cheguem em perfeitas condições

Atendimento Especial com 
Equipe Mercado Livre

Você e os seus compradores 
terão um canal de contato 
exclusivo com uma equipe 
dedicada do Mercado Livre



Mercado Envios Full
gestão de estoque

Painel do Mercado 
Envios FULL e do ERP

Integrado ao Meu Mercado Livre (Minha Conta)

Gestão dos envios ao centro de distribuição

Detalhamento de estoque

Acompanhamento de vendas

Integração com os principais integradores do mercado

Notas Fiscais geradas de forma automática

E-mail para comunicações do dia a dia



Mercado Envios Full
filtro exclusivo



Mercado Envios Full
Pontos importantes

Produtos novos

Não são permitidos 

remanufaturados, itens 

usados e/ou cópias.

Pesos e dimensões

85cm no maior lado, 160cm 

soma dos lados (20kg 

cubados) 

Produtos não aceitos

Aerossóis, óleos, fluídos, inflamáveis, 

medicamentos, produtos abaixo de 6 

meses de validade, falsificados ou com 

venda não autorizada pelo fabricante.



Faturador Mercado Livre
Certificado Digital - A1

Certificado Digital A1 + Faturador = otimização de tempo



Destaque nas ofertas e listados
Mercado Envios Full



SUPER NOVIDADES

Mercado Envios Full



Novidades
Mercado Envios Full



Novidades
40% ao final de cada mês!



Novidades
Mais dinheiro para você investir em seu negócio



Novidades
Premium pelo custo do Clássico



Mercado Envios Full
coletas gratuitas

Coleta  Mercado Envios 
Full em sua empresa

100% GRATUITA



Mercado Envios Full
Uma equipe online para lhe atender!

Agende seu primeiro envio !

comercial.envios@mercadolivre.com



Casos de sucesso
as melhores marcas

TESTE A EXPERIÊNCIA DE COMPRA E COMPROVE!



100% Full
do Mercado Livre



Mercado Livre Experience
do Mercado Livre

http://mercadolivreexperience.com.br/

http://mercadolivreexperience.com.br/


Dedique seu tempo só para vender,

nós cuidamos do resto!

#SOMOSTODOSFULL


