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Checar idoneidade do site e imprimir comprovantes são atitudes que evitam problemas 
 
O crescimento do comércio eletrônico mostra que, aos poucos, os consumidores perdem o medo 
de comprar pela Internet. Pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada recentemente, 
prevê, para este ano, faturamento de R$ 18 bilhões no comércio eletrônico, o dobro do ano 
passado. Mas isso não significa que os consumidores podem baixar a guarda. Apesar da melhoria 
dos sistemas de segurança nos sites, a cautela de internautas bem informados evita dores de 
cabeça. Um dos pontos problemáticos é a confusão entre sites de leilão e lojas virtuais. Nos 
primeiros, o cuidado deve ser redobrado, pois sua responsabilidade é menor do que a das lojas. 
 
Maior confiança na hora de comprar pela Internet não quer dizer que consumidores podem deixar 
de lado algumas normas básicas de navegação. Uma das mais importantes, segundo entidades de 
defesa do consumidor, é imprimir comprovação de todas as transações virtuais. "É preciso 
comprovar, por escrito, com o máximo de detalhes, produtos e serviços adquiridos", recomenda 
Eduardo Guimarães, chefe do departamento jurídico do Procon/RJ. 
 
Os impressos são importantes caso haja necessidade de fazer valer os direitos ou reclamar contra 
os sites. Cliente habitual das mais famosas lojas virtuais, o analista de sistemas Benno Albert já 
conseguiu comprar um fogão por um preço mais baixo no site do Ponto Frio. O preço original do 
item era R$ 1 mil, mas para vendas pelo site, a loja oferecia descontos. 
 
- O mesmo fogão estava com um desconto de 5% e outro de 15% no site. Imprimi ambas ofertas 
para prevenir, mas bastou ligar no 0800 do Ponto Frio que consegui comprar com o desconto 
maior sem problemas - conta Albert. Em uma loja, quando um produto está com duas etiquetas 
de preços diferentes, é direito do consumidor pagar o menor. O mesmo vale na Internet. 
 
Comércio eletrônico está incluído no cdc 
 
Todos os outros direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplicam ao 
comércio eletrônico porque seu artigo 47 trata das compras fora do estabelecimento, segundo 
Guimarães, do Procon/RJ. Apesar disso, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-
e.net) defende a criação de legislação específica para o comércio online, assim como em outros 
países. 
 
A Camara-e.net prevê lançar, em meados do mês, uma cartilha com informações para o 
internauta consumidor, enquanto lidera o Movimento Internet Segura. "A maioria das fraudes nas 
compras pela Internet tem a falta de cautela do comprador como determinante", diz Marco Aurélio 
Brasil, coordenador do sub-comitê de relações de consumo da Camara -e.net e responsável pelo 
departamento jurídico do portal de leilões Mercado Livre. 
 
Além de imprimir todos os comprovantes de compra, a cautela no comércio eletrônico passa pela 
escolha dos fornecedores e atenção às características dos produtos. Segundo Maria Inês Dolci, 
coordenadora do departamento jurídico da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro 
Teste) os sites mais famosos devem ser privilegiados. 
 
- O ideal é buscar sites já experimentados por outros internautas - recomenda Maria Inês. Além 
disso, o consumidor deve verificar se a loja virtual disponibiliza no site endereços, telefones e 
CNPJ. Números de cartão de crédito somente devem ser fornecidos em sites seguros, cujas 
páginas contenham um ícone com um cadeado na parte inferior do software de navegação. 
 
Em busca de comodidade, o designer Luis Felipe Florez compra freqüentemente pela Internet. "As 
compras online são ótima alternativa, mas sempre tomo cuidados básicos", diz Florez.  



Além de verificar a segurança dos sites, ele nunca responde e- mails suspeitos, muito menos 
informando senhas. "Também compro nos sites maiores, mesmo que o preço seja um pouco mais 
alto", diz. 
 
A única compra mal-sucedida do designer foi em um site estrangeiro, que não aceitou seu cartão 
de crédito. Maria Inês, da Pro Teste, alerta, no entanto, que há menos proteção nestes casos. 
"Quando o site é estrangeiro, valem as leis do país de origem. Portanto, o CDC não vale", explica. 
Ela recomenda comprar somente em sites estrangeiros já usados por outros internautas. 
 
Já para melhor se informar sobre as características dos produtos, a dica é visitar uma loja 
convencional. "Na loja, dá para verificar as características do modelo, tocar no produto. Mas 
depois, acabo comprando na Internet, quase sempre por preços melhores", diz Albert. Além disso, 
o analista de sistema procura os sites mais conhecidos e usa sempre o mesmo cartão de crédito. 
"Em lojas pequenas, compro apenas produtos baratos", completa. 
 
Dicas para usar a grande rede  
VERIFIQUE 
 
Se a loja virtual também possui endereço físico, telefones e CNPJ publicados no site. Além de 
demonstrar idoneidade da empresa, estes dados facilitam na hora de localizar a companhia para 
reclamar. 
 
SOMENTE 
 
Use o cartão de crédito em sites que tenham sistemas de proteção de transmissão de dados, que 
tenham um ícone de um cadeado ou chave, localizado no pé da tela.  
 
CLIQUE 
 
No ícone, para conferir o certificado de segurança utilizado. Verifique também o endereços, pois 
os seguros começam com "https://", ao invés de "http://". 
 
USE 
 
Apenas um cartão nas compras, de preferência com um limite não muito alto, o que facilita o 
controle de fraudes. 
 
NUNCA 
 
Forneça dados como senhas e números de cartão por e-mail. Use o e-mail apenas para tirar 
dúvidas, que também podem ser esclarecidas por telefone. 
 
TENHA 
 
Sempre um antivírus atualizado. 
 
CONFIRA 
 
Todas as informações sobre a compra, inclusive sobre taxas extras, como frete. Não deixe de 
esclarecer dúvidas por telefone ou e-mail. 
 
IMPRIMA 
 
Cópia das telas. Elas servirão como comprovantes para exigir o cumprimento da oferta ou até em 
casos de reparação, se o produto chegar com defeitos. 



 
CUIDADO 
 
Com sites estrangeiros, pois a proteção para o consumidor é menor. Eventuais problemas terão 
de ser resolvidos pela lei do país de origem do site, dificultando qualquer reclamação. Além disso, 
o pagamento é baseado em outra moeda, o frete tende a ser mais caro e pode haver cobrança de 
taxas de importação.  
 
MAIS CUIDADO 
 
Nos sites de leilão. Os portais têm menos responsabilidade do que lojas virtuais. É preciso checar 
a idoneidade do vendedor, mantendo contato por telefone, além de e- mails, e fazendo depósito 
na conta do próprio. 
 
CONFIRA 
 
Sempre os extratos do cartão de crédito. Ao encontrar qualquer cobrança não autorizada, entre 
em contato com a operadora do cartão para pedir o cancelamento e informe ao site que a compra 
não foi autorizada. 
 
CHEQUE, 
 
Na chegada do produto, se é exatamente o pedido, se está em perfeitas condições e 
acompanhado da nota fiscal, manual de instruções em português e certificado de garantia. 
 
VISITE 
 
Lojas convencionais para ver o produto desejado de perto. Assim, é possível verificar todas as 
características do produto, como cores, tamanhos e funções. 
Fonte: Pro Teste e Menezes & Lopes Advogados 
 
SERVIÇO Pro Teste, 0xx-11-5573-4696 Idec, 0xx-11-3864-1400 Procon/RJ, 1512 ou 
www.consumidor.rj.gov.br Camara -e.net, 0xx-11-3237-1102 ou www.camara-e.net  
Empresas de leilão têm menos responsabilidade  
 
Uma polêmica gira em torno dos direitos dos consumidores que usam os sites de leilão. Alguns 
órgãos de defesa do consumidor entendem que os portais têm responsabilidade solidária em caso 
de problemas, assim como as lojas respondem também por defeitos provocados pelo fabricante. 
Outra interpretação coloca os sites de leilão apenas como intermediários de compra e venda. 
 
Independentemente da responsabilidade, os consumidores devem tomar cuidados extras quando 
compram em sites de leilão. Nestes portais, internautas anunciam produtos e consumidores 
cadastrados têm acesso às informações sobre eles e sobre os contatos do vendedor. A venda é 
selada pelos internautas. 
 
- O site aproxima vendedores de comprado res e, portanto, não tem a mesma responsabilidade 
que uma loja virtual - afirma Marco Aurelio Brasil, do portal Mercado Livre. Representantes do 
Procon/RJ e do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) têm outra visão. "O Código de Defesa do 
Consumidor trata da responsabilidade solidária e ela se aplica aos sites de leilão", opina Marcos 
Diegues, gerente jurídico do Idec. 
 
Desde que não recebeu um CD-ROM comprado de um vendedor do Mercado Livre, o analista de 
sistemas Benno Albert tem evitado usar portais do tipo. "Perdi R$ 90 e o vendedor em questão, 
que era bem avaliado, deu mais calotes no site", lembra Albert. No Mercado Livre, consumidores 
avaliam os internautas vendedores num sistema de pontos. 



 
Brasil, do Mercado Livre, reconhece que problemas existem, mas, segundo ele, ocorrem apenas 
em 0,01% dos casos. "Na maioria das vezes, o comprador não levou em conta todas as 
recomendações do site", completa Brasil. Entre elas estão não fazer depósitos antes de receber o 
produto, nem fazê-los em contas de terceiros, e checar telefones do vendedor, para não ficar 
restrito ao meio virtual.  
 
A Pro Teste concorda com a interpretação da responsabilidade limitada. "O consumidor não pode 
comprar em um site de leilão achando que está tão protegido quanto em uma loja virtual", diz 
Maria Inês Dolci, coordenadora jurídica da entidade. A questão não está limitada à 
responsabilidade solidária. "Nas operações de compra e venda nos sites de leilão, não há relação 
de consumo e o CDC não pode ser aplicado", diz Maria Inês, que defende uma legislação 
específica para o comércio eletrônico. A relação de consumo não existe pois não é possível 
caracterizar como fornecedor uma pessoa física vendendo um produto usado. 
 
Saiba mais 
 
Consumidor tem o direito de desistir da compra  
 
O único direito do consumidor que vale apenas para as compras online é o de arrepender-se. 
Quando trata das compras fora do estabelecimento (pela Internet ou pelo telefone), o CDC 
permite ao consumidor voltar atrás na transação efetuada. Para isso, há um prazo de sete dias 
após a compra. Segundo Maria Inês Dolci, da Pro Teste, o consumidor deve ter atenção ao 
cancelar a negociação. - O primeiro passo é informar o fornecedor da desistência, obtendo dele 
um comprovante de que o cancelamento foi aceito - diz Maria Inês. Nos casos em que o cartão de 
crédito foi usado, é preciso informar o cancelamento à operadora. "É preciso atenção na próxima 
fatura, pois se o valor for cobrado, o consumidor tem direito a estorno", completa Maria Inês, 
lembrando que os impressos serão necessários em todo o processo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 e 11 abr. 2005, Suas Contas, p. B-11 


