Guia de
audiências
Conecte sua marca com
as pessoas certas, no melhor
momento e no contexto ideal.

Qual é o nosso diferencial?

MercadoLivre possui toda a informação
que você precisa sobre sua audiência
Quem
são?

Como
agem?

Quais
são seus
interesses?

Onde
estão?

O que
fazem?

O que nos diferencia?
eCommerce Data

Alcance

98% de preço ﬁxo

154 milhões de usuários registrados

85% de itens novos

Mais de

Em 1 segundo:

23 milhões de compradores

+ de 4000 buscas / + de 6 compras

7 milhões de vendedores

Context Data

Qualidade da audiência

Possuímos toda informação

Nossos usuários possuem

sobre a nossa audiência,

clara intenção de compra.

com Google 360.
Além de+ 28 mil categorias

Pick &
Build.
Escolha as informações
e construa a sua própria audiência

Pick & Build
Geográﬁco
Compradores
Vendedores

Perﬁs

Demográﬁcos
Tecnográﬁcos

Behavioral

Buscas
Compras
Interesse de categoria

Life Style

Gamers
Techies
Millenials
Esportistas
Fitness
Beleza

Retargeting
Cross-device

Aventureiros
Construtores
Consumidores Premium
Cinéﬁlos
Empreendedores

Custom
Audiences

Cruzamento de audiências
entre sua marca e o MercadoLivre

Datas
especiais

Dia das mães
Dia dos pais
Dia das crianças
Natal

HotSale
CyberMonday
Temporadas

Amantes da música
Decoradores
Automaníacos
Pet lovers
Loucos por fotograﬁa

Family-Focused
Aprendiz de Chef
Amantes de TV
Viciados em Arte
Fashionistas

Pick & Build

Perﬁs

Pick & Build Perﬁs
Demográﬁcos

Sexo

Homem / Mulher / Infantil – somente em Moda

Tecnográﬁcos

Desktop/Laptop

Pessoas que navegam no MercadoLivre em seu desktop ou laptop.

Tablets

Pessoas que navegam no MercadoLivre pelo seu tablet.

Smartphones

Pessoas que navegam no MercadoLivre pelo seu smartphone.

SO

Sistema operacional utilizado para navegação.

Marca Dispositivo

Marca do dispositivo utilizado pelo usuário.

Modelo Dispositivo

Modelo do dispositivo utilizado pelo usuário.

Operadora

Operadora que o usuário utiliza em seu dispositivo

Rede

3G, 4G, etc.

Resolução de tela

Resolução de tela do dispositivo.

Compradores

Buyers

Usuários que compraram pelo menos um produto no MercadoLivre nos últimos 30 dias.

Heavy Buyers

Usuários que compraram mais de 3 produtos no período de um mês.

Pick & Build Perﬁs
País

Geográﬁco

Região
Cidade
Zonas

Vendedores

Core

Vendedores proﬁssionais de produtos.

Motors

Concessionários e/ou pessoas físicas quevendem veículos, motos e caminhões.

RealState

Imobiliárias e/ou pessoas físicas que vendem/alugam imóveis.

Serviços

Vendedores proﬁssionais de serviços.

Pick & Build

Behavioral

Pick & Build Behavioral
Buscas

Buscas realizadas no MercadoLivre com determinada palavra chave.

· Cartão de Crédito: Tipo de cartão de crédito utilizado para comprar dentro do Mercado Livre.

Compras

· Bandeiras de Cartão: Parcelado em 1, 3, 6, ... 12 x
· Condição do item: Novo ou Usado.
· Buy Intention: Compradores que cancelaram a compra após clicar em “Comprar”.
· Motos e Imóveis: Usuários que ﬁzeram perguntas dentro dos anúncios dessas categorias.

Interesse de
categorias

Interesses do usuário baseados em sua navegação por categoria.

Retargeting

Usuários que nos últimos 30 dias

Cross-Device

Encontre os usuários pelo login em seus diferentes dispositivos.

visitaram o site do anunciante.

Pick & Build

LifeStyle

Pick & Build LifeStyle
Gamers
Techies

Millenials

Viciados em video games. Pessoas que destinam grande parte do seu
tempo livre para jogar. Criam comunidades e amizades através deles.

Apple Maníacos

Pessoas que possuem Apple e atualizam seus dispositivos de acordo com os últimos lançamentos

Viciados em
tecnologia

Essas pessoas sempre estão buscando as últimas tendências e novos modelos.
Em sua maioria, possuem dispositivos de última geração.

Mobile fãs

Pessoas que praticamente vivem online em seus telefones e fazem tudo via mobile.
Possuem muitos aplicativos e acessórios em seus celulares.

Jovens entre 20 e 35 anos, caracterizados pelo uso massivo das redes sociais e sua familiarização com
a comunicação, com os meios e com a tecnologia digital. São exigentes e autossuﬁcentes, querem se sentir
protagonistas e contar suas experiências.

Esportistas

Rugby

Jogadores e fanáticos pelo rugby. Seguidores dos jogos e de famosos deste esporte.

Futebol

Jogadores e fanáticos por futebol. Seguidores dos jogos e de famosos deste esporte.

Tênis

Jogadores de tênis, tanto por hobby como proﬁssionalmente.
Seguidores dos jogos e de famosos deste esporte.

Esportes radicais

Viciados em adrenalina e a todos os esportes radicais, como ski, escalada, parapente.
Sempre estão preparados para uma nova aventura.

Aquáticos

Como um peixe na água. Fanáticos por todos os tipos de esportes que são realizados
na água: natação, kitesurf, surf, lancha, veleiro, etc.

Skaters

Pessoas que se identiﬁcam com o skate, com o tipo
de vestuário de skatistas e estilo de vida.

Pick & Build LifeStyle
Fitness

Beleza

Yoguis

Pessoas com vida saudável, que meditam, que buscam equilíbrio físico e mental.
Se preocupam com a saúde do corpo e do meio ambiente.

Fitness

Pessoas que cuidam do seu corpo, com uma boa alimentação e uma vida saudável.

Runners

Pessoas que têm como esporte favorito a corrida.
Participam de corridas e treinam duro para superar seus recordes.

Comida
saudável

Aqueles que seguem dietas balanceadas e saudáveis, que se preocupam na preparação e com a origem dos
ingredientes que compõe as comidas.

Ciclistas

Pessoas que têm como esporte favorito o ciclismo. Participam de corridas de bike e treinam duro para superar seus recordes.

Fanáticos
por dietas

Essas pessoas são muito seletivas na hora de comer.
Buscam sempre provar novas dietas para sentir-se bem.

Cover Girl

Mulheres cuja principal preocupação é sentir-se belas. Viciadas em maquiagens, cremes, perfumes e roupas.

Fanáticos
por cuidado
com o corpo
Cuidado com
a imagem

Aventureiros

Pessoas que cuidam muito do corpo.

Pessoas cujo principal interesse é o cuidado com seu look.

Pessoas que amam viajar, conhecer destinos novos e exóticos.
Frequentam sites de viagens, compartilham experiências, etc.

Pick & Build LifeStyle
Amantes
da música

Decoradores

Tocam instrumentos
musicais

Apaixonados pela música e tudo o que envolve ela.
Sonham em fazer parte de uma banca ou tocar algum instrumento.

Vão em
shows

Pessoas que vivem em shows e gastam muito
dinheiro com entradas em musicais.

Escutam música no
tempo livre

São pessoas que em seu tempo livre se dedicam a baixar música, criar playlists,
escutar os últimos lançamentos de suas bandas preferidas.

Móveis

Pessoas que fazem arte em cada espaço.
Conhecem as melhores marcas e materiais de móveis. Interessadas em design de interiores.

Decoração

Cada parte, cada objeto de sua casa tem um objetivo.
Essas pessoas vivem inspiradas a amar sua casa.

Automaníacos

Viciados em corridas de automóveis e de motos.
São pessoas amantes dos motores.

Pet Lovers

Aqueles que amam animais. Pessoas que encontram
nos mascotes uma companhia
e dedicam à eles grande parte de seus tempos.

Loucos por
fotograﬁa

Pessoas, proﬁssionais ou amadores,
que dedicam parte de seus tempos
para fotografar.

Pick & Build LifeStyle
Family-Focused

Passar tempo com seus familiares é uma
prioridade para essas pessoas.

Aprendiz de Chef

Cozinhar é sua paixão! Quando estão cozinhando, não querem que nada
falte para que sintam-se como um chef de alta categoria.

Construtores

É normal ver essas pessoas com um martelo nas mãos.
Seja proﬁssionalmente ou por suas habilidades e interesses com todos os tipos de construção.

Consumidores Premium

"O melhor" é o lema dessas pessoas. Buscam a
máxima qualidade em tudo o que compram.

Cinéﬁlos

Fanáticos por cinema. Sabem tudo sobre as
estreias, trailers e críticas.

Empreendedores

São pessoas que estão em constante busca de
produtos e serviços impulsionar seu negócio.

Amantes de TV

Sofá, copo cheio, TV ligada. Não falta mais nada para eles.
Essas pessoas amam passar tempo na frente da TV.

Viciados em Arte

Eles sabem apreciar diferentes tipos de arte. Leem,
visitam museus e colecionam obras de arte.

Fashionistas

Essas pessoas estão por dentro das últimas tendências de moda.
Amantes de roupas e acessórios, sempre estão atentas a um novo lançamento e desﬁles.

Loucos pordescontos

Pessoas que amam um desconto e uma promoção.
São usuários que navegaram ou compraram produtos com ofertas.

Pick & Build

Custom
Audiences

Pick & Build

Retome o contato com seus clientes pelo
MercadoLivre e torne a ﬁdelização mais fácil.
Base Empresa

E-mails de clientes
da empresa

Mercado Livre

Matching de e-mails
vs base MercadoLivre

Empresa volta a falar
com seus clientes

Pick & Build

Data
Especiais

Pick & Build Data Especiais
Dia das mães
Dia dos pais
Dia das crianças
Natal
HotSale
CyberMonday
Temporadas
Outono/Inverno
Primavera/Verão
Volta às Aulas
Semanas dos Namorados
etc.

Você está pronto para
criar sua própria audiência
com o MercadoLivre?

