
FAQ: Consulta de anúncios 

Preciso ser registrado para consultar os anúncios? 

Não, qualquer um pode consultar os anúncios no Mercadinho Musical navegando 

livremente em todas as categorias presentes. 

  

Como pesquisar os anúncios? 

Com o mecanismo de busca do Mercadinho Musical você pode procurar por um anúncio 

navegando pelos departamentos e categorias ou utilizando o formulário de busca por 

palavra-chave. Se você deseja obter resultados mais precisos, pode usar a "Pesquisa 

avançada" com a qual pode filtrar por região, por marca, por tipo de anúncio (Novo, Usado) 

e por faixa de preço. Na "Pesquisa avançada", você também pode procurar por um anúncio 

se você souber o código ou um usuário, se você souber o nome exato com o qual você se 

registrou no Mercadinho Musical. 

  

Como você responde a um anúncio? 

Para responder a um anúncio, você precisa estar registrado. Dentro dos detalhes de cada 

anúncio, há o botão especial com as palavras "Responder ao anúncio" clicando abrirá o 

espaço para escrever e enviar uma mensagem ao vendedor. 

  

Em qual ordem os anúncios são exibidos nas várias categorias? 

Os anúncios são exibidos em todo o Brasil e classificados por data de inserção, o mais 

recente é colocado no topo da lista. Se desejar, você também pode ordená-los por preço 

(em ordem crescente) através do menu no topo de cada página da lista. 

  

Como posso ver os dados de um anunciante? 

Por motivos de privacidade, não é possível visualizar os dados do anunciante no site, as 

únicas referências visíveis são: o apelido com o qual foi registrado, a data de registro e a 

cidade de origem. 

  

O que posso fazer para me proteger de possíveis golpes? 

Para se proteger de qualquer golpe e fazer suas compras com total segurança, 

aconselhamos que você leia atentamente nosso Guia Anti golpes. Em caso de dúvida, 

denuncie anúncios ou anunciantes suspeitos usando o formulário na página de contato. 

  

Eu acredito que alguns anúncios não respeitam as Regras Gerais, como devo me 

comportar? 

Se você acredita que um anúncio no Mercadinho Musical não está em conformidade com 

nossas Regras Gerais, informe-nos usando o formulário que você encontrar na página 

“Denunciar abuso”, especificando o código. 

  

Posso enviar relatórios ou sugestões? 

Se você quiser entrar em contato com a equipe do Mercadinho Musical para nos enviar 

sugestões, você pode fazê-lo usando o formulário na página “Contato”. 

  

Mercadinho Musical é uma loja? 

Não. Mercadinho Musical não é uma loja, por isso não vende ao público. Mercadinho 

Musical é um site que coleta listagens de vendas ou pesquisa de instrumentos musicais 



novos ou usados, inseridos por particulares ou lojas, sem tirar proveito das transações que 

ocorrem entre vendedor e comprador. 

  

Vocês tem algum conselho para quem deseja comprar um instrumento musical 

usado? 

Existem algumas vantagens em comprar um instrumento ou equipamento usado: 

principalmente a possibilidade de ter algo de alta qualidade a um preço acessível. Por outro 

lado, existem alguns riscos a considerar, em primeiro lugar a falta de garantia. 

  

Portanto, quando você está prestes a comprar algo usado, você deve ter em mente 

algumas regras básicas. 

  

Antes de tudo, é preferível indagar sobre as características do instrumento desejado: basta 

fazer uma busca na internet para encontrar comentários e opiniões de outros músicos que 

possam destacar todos os méritos e defeitos. 

  

Postar pedidos de aconselhamento em vários fóruns de música é igualmente importante. Se 

você tiver aulas de música, peça uma opinião ao seu professor, com certeza ele será capaz 

de lhe aconselhar um instrumento certa para suas habilidades. 

  

Como segundo passo, é aconselhável garantir que o preço seja justo, verificando 

novamente o valor da instrumento e comparando os preços entre os vários anúncios, 

criando assim uma cotação média. Obviamente, um preço muito alto e fora do mercado 

deve dissuadir a compra, mas mesmo um preço exageradamente baixo deve te deixar de 

olhos abertos. 

  

Para ter uma primeira ideia básica sobre as condições do instrumento à venda, é importante 

ter um primeiro contato direto com o proprietário, inicialmente por e-mail e depois por 

telefone, para poder fazer tantas perguntas quanto possível, como: motivo da venda do 

instrumento, quanto tempo ele usou o instrumento e com que frequência, dentre outras que 

julgar pertinente. 

  

Posteriormente, é necessário encontrar-se com o vendedor para ver o instrumento e até 

experimentá-lo. Nesta ocasião, sugerimos ser acompanhados por um pessoa que detenha 

conhecimento capaz de avaliar a condição do instrumento, seja ouvindo-o tocar ou tocando 

ele mesmo. 


