
FAQ: Criação de um novo anúncio. 
Quais são os primeiros passos para publicar um anúncio no Mercadinho Musical? 

Para postar um anúncio no Mercadinho Musical você deve primeiro se registrar no site 

através do formulário que você pode encontrar em 

https://www.mercadinhomusical.com.br/register 

 

Depois de ter preenchido o formulário, você receberá no endereço que terá indicado um e-

mail contendo seus dados de acesso e um link onde você deverá clicar para confirmar o 

registro. Você poderá então acessar o painel de controle e clicar no botão "Publicar um 

anúncio" e criar seu novo anúncio. 

  

Como posso inserir meu primeiro anúncio? 

Entre na área reservada do Meu Mercadinho, no “Painel de Controle” e clique em “Publicar 

um anúncio”. Especifique se você está vendendo ou procurando, selecione o departamento 

e, em seguida, a categoria em que você deseja colocar seu anúncio.  

Escolha então a marca e indique o modelo. Se a marca do seu objeto não estiver na nossa 

lista, você ainda poderá publicar o anúncio escrevendo a marca no título do anúncio.  

Agora escolha um título, lembre-se que as palavras do título se tornarão as chaves de 

pesquisa do anúncio. Não é possível adicionar marcas, modelos ou palavras-chave que não 

sejam relevantes para o assunto do anúncio, a fim de aparecer no maior número de 

pesquisas.  

Preencha o campo de descrição, o preço, aceite as regras de publicação e clique em 

"Salvar e publicar o anúncio". Seu anúncio já está publicado, mas você ainda será 

direcionado para a página para inserir a imagem. 

  

Como posso escolher a categoria apropriada para publicá-lo? 

Ao criar o anúncio sua primeira escolha é o departamento e, consequentemente, a 

categoria na qual publicar seu anúncio. 

Escolher a categoria apropriada é uma operação simples, mas fundamental, para que seu 

anúncio seja facilmente encontrado pelos visitantes do Mercadinho Musical. 

Se você não encontrar uma categoria adequada para colocar seu anúncio, por favor, 

escreva a tech@mercadinhomusical.com.br para pedir conselhos sobre como escolher a 

categoria ou sugerir a adição de uma categoria que ainda não está na nossa lista. 

  

O que devo escrever no título do anúncio? 

Para que entendam imediatamente o que está sendo proposto e, portanto, você tenha mais 

chances que seu anúncio seja clicado, é melhor resumir o máximo possível o conteúdo do 

título.  

O título é a parte mais importante do anúncio, o que atrai a atenção do potencial comprador 

e a palavra-chave de todas as pesquisas realizadas no Mercadinho Musical. Por essa 

razão, incluímos, além do campo de título usual de 80 caracteres, também a possibilidade 

de selecionar a marca e um campo de texto específico para indicar o modelo. 

Recomendamos que você coloque no título de seu anúncio marca e modelo do objeto em 

questão. 

  

O que NÃO devo escrever no título do anúncio? 

https://www.mercadinhomusical.com.br/register
mailto:tech@mercadinhomusical.com.br


Não inclua conteúdo imoral ou vulgar, obsceno, difamatório, ofensivo ou prejudicial aos 

direitos de outras pessoas no título do anúncio. 

Não inclua os nomes de várias marcas (como Fender, no Gibson, no Ibanez ...) ou, em 

geral, palavras-chave que não estejam diretamente conectadas ao item sendo vendido, com 

o único propósito de "interceptar" as pesquisas de mais usuários. 

Não insira endereços da web, endereços de e-mail ou números de telefone 

Não escreva palavras do tipo muito, oportunidade, desconto, eu vendo, eu tento, ofereço 

etc.  

  

O que devo escrever na descrição? 

O campo "Texto" do anúncio pode conter texto livre. Ao contrário do título, o conteúdo do 

anúncio terá que fornecer uma descrição detalhada do que está sendo proposto. Portanto, é 

necessário expor a maioria das informações e detalhes técnicos sobre o objeto. 

O texto do anúncio deve ser escrito de forma clara e legível, sem a adição de caracteres 

gráficos especiais que possam criar problemas de legibilidade para o próprio anúncio. 

Lembre-se que o campo "Texto" do anúncio não faz parte da lista de campos na pesquisa 

gratuita. É aconselhável não introduzir o seu número de telefone ou o seu endereço de 

email, para evitar ficar exposto a spam ou a golpes. 

  

O que NÃO devo escrever na descrição? 

Premissa: todos os textos devem ser escritos em português. 

Não inclua na descrição textos de anúncios parcialmente ou completamente copiados de 

outros anúncios publicados no Mercadinho Musical ou em qualquer outro site. Você com 

certeza tem criatividade suficiente para escrever três linhas de um anúncio que seja 

diferente de todos os outros!  

O texto do anúncio não deve violar as disposições da lei, não deve, portanto, ter conteúdo 

vulgar, obsceno, calunioso, difamatório, ofensivo à moral atual ou, em qualquer caso, 

prejudicial aos direitos de outros. Não deve também tratar da troca de material ilegal, 

clonado, falsificado ou duvidoso.  

Não é permitido incluir links para outros sites no corpo do anúncio. Você só pode inseri-los 

para fornecer mais informações após uma descrição exaustiva.  

O texto deve lidar apenas com a venda de instrumentos musicais, qualquer outro conteúdo 

não é admitido, como relatórios de golpes, opiniões ou comentários sobre usuários ou 

anúncios. Todos os anúncios que não estão em conformidade com essas regras simples 

podem ser removidos pela equipe do Mercadinho Musical sem aviso prévio. 

  

Como posso inserir uma imagem? 

Se você salvou seu anúncio sem uma imagem, ainda é possível adicioná-lo a qualquer 

momento.  

Através do “Painel de Controle” escolha “Meus Anúncios”. Selecione entao o anuncio que 

deseja modificar e na seção “Adicione fotos ao seu anúncio” clique em “Adicionar fotos”. 

Você pode adicionar até cinco imagens e a primeira imagem é a que será destinada à pré-

visualização. 

Imagens podem ser substituídas ou removidas quantas vezes desejar. 

As imagens nos anúncios são protegidas por leis de direitos autorais, portanto, não é 

possível usar imagens de outros anunciantes sem o seu consentimento ou de outros sites. 


