
Como comprar com segurança 

Verifique sempre os detalhes do vendedor 

Sempre procure maiores informações sobre o vendedor. A Internet é uma fonte inesgotável de 

informação. Quanto mais dados você conseguir, mais segura será sua compra. Cuidado com os 

vendedores que estão relutantes em comunicar suas referências e que tentam se livrar de seus 

pedidos. É essencial conhecer o nome, sobrenome, endereço, endereço de e-mail e número de 

telefone. Um endereço de e-mail com o nome de domínio de uma empresa ou de um órgão 

conhecido pode ser considerado mais seguro do que uma caixa de correio que qualquer pessoa 

pode obter anonimamente por meio de serviços gratuitos. 

Possivelmente, além do número de telefone celular, tente também obter um número de telefone fixo 

e verifique se o vendedor também responde a esse número. Todos os dados que você pode coletar 

sempre serão úteis, mesmo no caso de uma reclamação. 

Verifique a qualidade do objeto 

Solicite mais informações sobre o item que deseja adquirir, leia o anúncio publicado em todos os 

detalhes e não hesite em solicitar mais esclarecimentos ou imagens em caso de dúvida. Uma 

resposta rápida e competente do vendedor já pode ser considerada um índice de confiabilidade. 

Antes de fazer qualquer tipo de compra, é absolutamente aconselhável ver e analisar as mercadorias 

pessoalmente para garantir que as condições sejam exatamente as mesmas descritas no anúncio. 

Você também terá a oportunidade de experimentar o produto e conhecer o vendedor. 

Se você realmente não pode se encontrar com o vendedor, sugerimos que você peça imagens de 

alguns detalhes do objeto ou sob diferentes ângulos: se o vendedor estiver falando sério, ele não terá 

dificuldade em tirar novas fotos e enviá-las, demonstrando que o objeto pelo menos existe !  

Também recomendamos que você pesquise na Internet para descobrir mais detalhes sobre o objeto 

e, possivelmente, compare o preço pelo qual ele é oferecido com outras listagens. Tenha sempre 

cuidado com ofertas a preços exageradamente inferiores aos do mercado. Ninguém dá nada! 

Basicamente : se o vendedor balança e faz de tudo para evitar mostrar as mercadorias 

pessoalmente, não envia mais fotos e insiste em fechar a venda com uma expedição, deixe pra lá!! 

Método de envio / entrega 

Faça acordos antecipadamente com o vendedor sobre como a entrega será feita. Prefira entrega à 

mão. Em caso de remessa postal determine imediatamente quem arcará com os custos. Se as 

mercadorias forem enviadas por correio, é possível saber em tempo real se o pacote foi realmente 

enviado e onde está a qualquer momento. Peça ao vendedor o número de remessa para poder 

verificar no site da empresa de remessa. No momento da entrega, verifique se o pacote não sofreu 

danos atribuíveis ao transporte. 

 



Método de pagamento 

O pagamento das mercadorias é obviamente a passagem mais delicada e, portanto, merece mais 

atenção. Não faça pagamentos adiantados, a menos que tenha absoluta certeza da identidade do 

vendedor. Devemos ter cautela ao escolher o método mais seguro que, ao mesmo tempo, nos 

permite fechar o negócio no menor tempo possível. 

Aviso: Essas diretrizes são planejadas como conselhos destinados a limitar casos de fraude. O 

MercadinhoMusical.com.br não assume nenhuma responsabilidade pela implementação ou não 

implementação das práticas acima. 


