
Passo 2:

Passo 1: Acesse mercadoshops.com.br e clique em “Ativar minha loja”. Ao fazer isso, todos os 
anúncios que você já tiver no Mercado Livre serão integrados automaticamente.

Edite o cabeçalho, 
destaques, inclua 

um logotipo e mais

Incluir uma imagem 
para banner ou mais, 
gerando um carrossel 

de imagens

Alterne entre 
visualização desktop 

e mobile da loja

Configuração 
da aparência

Conecte seu 
domínio, edite 

o nome da 
loja e mais

Você também pode fazer isso 
diretamente pela sua conta 
no Mercado Livre, clicando 

“Vendas” > “Mercado Shops”.

Customize sua loja: design, dados da loja, domínio, ferramentas de marketing e 
dados para atendimento via WhatsApp.

Pronto!

• Identidade visual da organização 
– nome da loja, logo, paleta de 
cores, banners para a página 
principal, etc.

• Domínio próprio, com links de 
anúncios independentes do 
Mercado Livre. 

• Integração às lojas do Facebook, 
Instagram e vendas via Whats App.

Personalização

• Opções de entrega: 
via Mercado Envios ou 
Entrega a Combinar.

• Caso escolha o 
Mercado Envios, 
nós fornecemos 
as etiquetas para 
postagem dos 
produtos nos 
Correios. Saiba mais 
sobre custos de frete.

Logística

A venda online é mais uma alternativa para a captação de recursos da sua organização. Com 
Mercado Shops você pode vender, por exemplo:

Produtos artesanais

Itens de segunda mão que chegaram via doação

Convites para eventos

Rifas

Organizações que fazem parte do Mercado Livre Solidário têm 100% de bonificação 
no uso de Mercado Shops, uma plataforma para criação de lojas online. Veja como 
utilizar e aproveitar esse benefício!

VOCÊ CONHECE MERCADO SHOPS?

O QUE É MERCADO SHOPS

COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PODEM USAR MERCADO SHOPS

É uma plataforma que permite criar lojas online de forma integrada ao Mercado Livre. Isso 
significa que tudo o que você vende no Mercado Livre também pode ser vendido em sua 
própria loja, sem duplicidade e sob a mesma gestão.

A CUSTOMIZAÇÃO É SIMPLES E NÃO DEMANDA CONHECIMENTOS EM PROGRAMAÇÃO

• O valor da venda 
é depositado 
na sua conta do 
Mercado Pago.

Pagamentos

COMO CRIAR A LOJA DA SUA ORGANIZAÇÃO

Saiba mais em mercadoshops.com.br

Agora é só começar a divulgar e vender seus produtos.

AINDA TEM DÚVIDAS? VEJA TODAS AS DICAS 
PARA A CRIAÇÃO DA SUA LOJA NESTE VÍDEO

http://mercadoshops.com.br
https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Custos-para-frete-gratis-pelo-mercado-envios_3362
http://mercadoshops.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=jv28R3Z_G9Q&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/MercadoShopsBrasil
https://www.instagram.com/mercadoshops.br/
https://www.youtube.com/channel/UCQMiMdAHyaZJ5GBRdcfNA-w

