
Não seja enganado! Como evitar golpes. 

Vender e comprar através do Mercadinho Musical é sempre uma experiência emocionante, 

è fácil vender e encontrar o que se deseja, e com a disseminação da internet, nos portais de 

anúncios ou leilões online e nas redes sociais, as oportunidades aumentaram para concluir 

excelentes negócios, mas ao mesmo tempo, os fraudadores e golpistas também 

proliferaram. Quem pretende realizar uma venda na Internet está, portanto, potencialmente 

e inevitavelmente exposto a certos riscos. 

  

Por isso, decidimos colocar aqui uma lista de precauções básicas que julgamos importantes 

e convidamos você ler atentamente, com objetivo de evitar surpresas desagradáveis, 

impedindo assim que você caia nas armadilhas digitais. 

  

Inicialmente convidamos a conhecer alguns termos utilizados: 

  

Quem é um scammer 

Um bandido é alguém que vende seus bens por aquilo que ele não é, que tenta vender 

produtos falsificados ou mesmo inexistentes, ou é aquele que ilude com falsas promessas, 

seja através de pagamentos falsos ou a própria identidade falsa. 

  

Quem não é um scammer 

Frequentemente, recebemos comunicações de usuários que relatam o fato de alguns 

anunciantes divulgarem com um preço muito alto em comparação com o mercado. Às vezes 

eles rotulam esses anunciantes como "golpistas". Aviso: aqueles que tentam vender um 

produto a um preço que você acha que não é razoável não é considerado um golpista.  

A escolha de um preço de venda elevado é absolutamente legítima. Será simplesmente um 

vendedor perspicaz que terá dificuldade em encontrar a consideração de compradores mais 

atentos e informados. 

  

Dica importante: 

Desconfie sempre de pessoas ou empresas que se apresentem como intermediárias em 

nome do Mercadinho Musical.  

Mercadinho Musical não faz nenhum tipo de intermediação, pagamentos ou transações, 

como resultado, não há funcionários do Mercadinho Musical que devem intervir no processo 

de venda. Lembre-se de que vendedores e compradores são os únicos responsáveis 

diretos por qualquer transação, que sempre ocorre fora do portal. 

  

 


