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CAP 01
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SOBRE O LIVRO
Por Diego Castro
Para os Leitores do Eletro
Críticas.

Quem nunca coçou o dedo para comprar ao
ver aquela promoção inacreditável aparecer
na sua timeline do Facebook?
Ou aquela oferta com mais de 50% de
desconto?
Logo após o primeiro momento de euforia de
um achado único, vem a pergunta se a loja é
ou não confiável.
Infelizmente, nem todo mundo dedica tempo
o bastante para saber se aquele produto é
realmente de uma loja de confiança e acaba
por pagar burro por lebre e ficando
absolutamente sem nada.

APRENDA COMO
NUNCA SER
ENGANADO POR
LOJAS
FRAUDULENTAS
NA INTERNET.

Por isso a equipe do Eletro Críticas reuiniu
neste livro digital, tudo que é importante
para você saber antes de comprar em
qualquer loja virtual.
Ao final deste livro, você irá saber como
identificar de longe se uma loja é
problemática, e inclusive o que fazer se
mesmo assim alguma compra der errado.

Em nome da equipe do
Eletro Críticas, esperamos
que o ajude a comprar
com mais segurança.

CAPITULO 02

03 PRINCIPAIS MOTIVOS
QUE NOS FAZEM CAIR EM
GOLPES

Falta de atenção

Isso mesmo. A grande maioria das pessoas na
corredia da vida diária acaba por na pressa
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não tomar cuidados básicos na hora de
comprar online. Muitas vezes os farsantes
criam lojas iguais ou similares as grandes
para parecer legítimos e enganar a pessoa.

Não resistir a descontos

Uma verdade universal é que se o desconto
é bom demais para ser verdade,
provavelmente não é! Golpistas sempre se
utilizam de valores bem abaixo do mercado
para enganar os consumidores e
"venderem" mais produtos em um curto
espaço de tempo.
Pensando nisso fizemos este guia detalhado
com todas as dicas necessárias para você
comprar com segurança em qualquer loja e
sempre ter uma forma de recuperar o seu
dinheiro caso algo saia errado.

Não pesquisar antes de
comprar

Estamos em 2020! Uma breve pesquisa sobre
uma loja não demora mais que alguns minutos,
e basta você pegar o celular em seu bolso e
verificar em redes sociais, plataformas
especializadas e no próprio site do Eletro
Criticas.

CAPITULO 03

TENHA MUITO CUIDADO
COM LOJAS FALSAS
A grande maioria dos golpes caem na primeira armadilha
apresentado anteriormente: A falta de atenção.
Os golpistas se utilizam da nossa pressa para criar lojas
idênticas á grandes marcas, como a Amazon ou a Americanas.
Este golpe é conhecido como Pishing.
Neste caso o golpista cria uma página igual a original, porém
a página é falsa e sem qualquer relação com a empresa.
Navegadores mais novos como o Chrome,
automaticamente na grande maioria das vezes!
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avisam

Geralmente a página é parecida com a original, mas há
algumas formas de identificar facilmente se você está na
página certa.

No próximo passo irei te

ensinar como identificar

as lojas falsas!

- Eletro, Robô de ofertas do site.

CAPITULO 04

COMO SABER SE A
PÁGINA É REAL
CONFIRA ESTES 03 ITENS:

VERIFIQUE O CADEADO NA URL

Ao clicar no cadeado ao lado do
endereço, deve aparecer “A
conexão é segura”. Você também
pode ir em certificado e verificar se
ele é válido e para quem foi emitido.
A Americanas por exemplo, sempre
é emitido para b2w, sua empresa. Se
estiver algum erro, corra!

Os dados de sites falsos (ou que
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são feitos para propósitos
fraudulentos) escondem seu CNPJ
e seu endereço.

DADOS E CNPJ EM DESTAQUE

Todo site bom terá, normalmente
no seu rodapé, o endereço e o
CNPJ, que pode inclusive ser
verificado no site da Receita
Federal.

ACEITA CARTÃO DE CRÉDITO

Lojas de confiança aceitam todos
os tipos de cartão de crédito, e
grandes sistemas de pagamento
como o Mercado Pago e o Paypal.
Se a loja apenas aceita boleto,
tenha muito cuidado!

CAPITULO 05

VERIFIQUE A REPUTAÇÃO
DA LOJA ONLINE

PESQUISE NO GOOGLE

Toda loja que já atua há algum tempo na
internet possui inúmeros comentários em
outras páginas, e analises em páginas
especializadas.
Nós do Eletro Críticas analisamos
dezenas de site para trazer para nossos
leitores se é confiável ou não comprar
em determinadas lojas.
Por exemplo, já fizemos analises do
Wish, Aliexpress e da Amazon, você pode
ler clicando aqui.
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VEJA NOSSO VÍDEO COM DICAS

Outros sites, como o do PROCON, do
Reclame Aqui e outros, possuem também
áreas especializadas com analise das
principais lojas do Brasil e quais são
confiáveis ou não.

CAPITULO 06

VERIFIQUE O TEMPO DE
ENTREGA DO PRODUTO

ALGUNS PRODUTOS

NÃO SÃO NACIONAIS

Algumas lojas estão fazendo uma
modalidade de venda em que eles não
possuem o produto em estoque, e
enviam para você diretamente do
fornecedor.
É totalmente legal fazer isso, porém
fique de olho no prazo de entrega, já que
algumas encomendas vêm diretamente
do exterior, de países com a Ásia e a
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Europa e podem demorar um pouco
mais.
SE O TEMPO DE ENTREGA NÃO

APARECE: DESCONFIE!

O Normal é que o tempo de entrega esteja em destaque,
tanto na hora de comprar o seu produto, quando na hora de
pagar.
Se ele não aparece em nenhum dos dois, desconfie!
Normalmente isso ocorre porque o tempo é longo e estão
tentando te esconder isso.
Verifique também se ele está em dias corridos ou em dias
uteis, já que são bem diferentes.

CAPITULO 07
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