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Uma experiência na busca por pechinchas 

 

 “Casacos de couro por menos de 70 €, bolsas e sapatos de couro a baixos preços de 

desconto ” 

 

O facto de os negócios on-line serem tão abundantes 

sugere que devem ser um "bom negócio", pelo menos 

para os fornecedores. 

Os nossos compradores de testes da Associação da 

Indústria Alemã de Couro (VDL) fizeram uma dessas 

tentativas. 

 

Com alguns cliques, eles chegaram ao site 

www.whoinns.com e encontraram um casaco de couro que 

gostavam. O preço baixou de 140 € para menos de 70 € e 

com a descrição do produto (“casaco de couro com capuz e 

de comprimento médio da coleção de outono ”) e foto. Isto 

tornou-o muito tentador. 

A falta de informações de contato e as classificações 

negativas da plataforma on-line eram preocupantes, mas 

quantos consumidores realmente verificam essas fontes 

antes de comprar? Provavelmente não são assim tantos. 

Com alguns cliques, o casaco foi encomendado com prazo 

de entrega estimado de 15 a 20 dias. 
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Rastreio de fraudes na Internet 

Três semanas depois e não tinha chegado nada! Os nossos 

compradores de teste questionaram, mas foram solicitados 

a aguardar um pouco mais. Cinco semanas após a compra, 

eles questionaram novamente e receberam uma resposta ... 

em chinês. Após seis semanas, eles disseram "CHEGA!" E 

pediram à empresa do cartão de crédito que devolvesse o 

dinheiro; um comprador tem 30 dias para recuperar o custo 

de uma compra se o item não for entregue. Após sete 

semanas, um saco de plástico chegou da China. O valor 

alfandegário declarado dizia US $ 17, abaixo do limite para 

controles alfandegários 

 

 

Então, o que trazia a encomenda? Um casaco 

definitivamente, mas certamente que não era um casaco 

de couro. A etiqueta dentro dizia '100% PVC' e, 

visualmente, este casaco parecia um produto barato, muito 

diferente da imagem mostrada no site. 

Uma queixa à polícia sobre essa prática comercial 

enganosa foi recebida apenas com um encolher de ombros. 

Pelo menos a empresa de cartão de crédito devolveu o 

dinheiro. 

Tudo fica bem quando termina bem? Não tão rápido… 

 

Cuidado, risco à saúde! 
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O casaco foi então testado quanto à conformidade com a legislação da UE. Os resultados 

mostraram que continha uma alta concentração de bis (2-etil-hexil) ftalato também conhecido 

como DEHP, um plastificante proibido de uso geral nos termos da legislação da UE, além de 

hidrocarbonetos poliaromáticos carcinogénicos (PAHs) e outras substâncias críticas que, 

quando descartadas, pode prejudicar o meio ambiente. 

 

Consumidores e autoridades devem agir 

 

A nossa busca por pechinchas mostrou que os consumidores devem tomar sempre cuidado 

com ofertas tentadoras de plataformas não confiáveis e verificar sempre a confiabilidade dos 

fornecedores na Internet. 

A COTANCE e as suas associações membros advogam maior transparência e melhores 

regras para a descrição de produtos de couro. Estamos comprometidos em aumentar a 

consciencialização do consumidor sobre couro genuíno de alta qualidade e que, na verdade, 

simplesmente não há ofertas sérias abaixo de um determinado nível de preço. 
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