
De vez em quando, pode haver problemas com um pedido.  

Se isso acontecer, estamos aqui para ajudar.

Resolução de disputas, 
reclamações e chargebacks.



Situações possíveis

As disputas e os chargebacks têm o mesmo efeito prático, sendo 
ativada uma retenção sobre os fundos da venda. No entanto, os 
processos de resolução são ligeiramente diferentes. Para ajudar a evitar 
que estes problemas aconteçam, leia o nosso guia sobre como evitar 
disputas e chargebacks. Mas mesmo que um cliente apresente uma 
disputa ou um chargeback, mostramos-lhe o que deve fazer.

Disputas e reclamações
Se um cliente pagou um artigo e ao recebê-lo vê que é significativamente 

diferente do esperado ou não o recebe sequer, pode abrir uma disputa no 

Centro de Resoluções. 

Quando a disputa não puder ser resolvida, qualquer uma das partes pode 

transformá-la em reclamação no prazo de 20 dias. Nesta altura, PayPal irá 

envolver-se diretamente e tomará uma decisão utilizando os dados fornecidos.
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Chargebacks
O comprador pode solicitar ao emissor do seu cartão de crédito que faça o 

estorno bancário da cobrança (processo conhecido entre as empresas de 

cartões como «chargeback»). Nesta fase, o comprador solicita um reembolso 

ao seu banco sem envolver o vendedor.
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Resolução de disputas.
Na maioria dos casos, a forma mais fácil de resolver uma disputa passa 
pelo diálogo entre compradores e vendedores para se tentar descobrir  
o que aconteceu, e assim chegar a uma solução consensual.  
Veja o nosso vídeo para ver como se pode resolver uma disputa.  

Conselhos para uma comunicação  
correta com os clientes:

• Suponha sempre a boa-fé: 
Comece as conversas com a mente aberta e escute pacientemente 
o que os compradores têm a dizer. Muitos problemas resultam de 
falhas de comunicação ou de simples erro humano.

• Seja construtivo 
Deixe claro aos clientes que deseja chegar a uma resolução 
amigável; normalmente, todos querem o mesmo. Mostrar respeito 
mútuo pode conduzir a uma conversa mais produtiva.

• Centre-se nas soluções 
Mesmo se ficar impaciente, resista à tentação de dizer aos clientes 
tudo o que lhe passa pela cabeça. Isso apenas irá complicar a 
possibilidade de chegar a um acordo.

• Pense a longo prazo 
Nem todas as batalhas valem a pena. Ser compreensivo com um 
comprador hoje pode abrir as portas a mais oportunidades no 
futuro.

• Antecipe as disputas 
O Centro de Resoluções permite-lhe introduzir mensagens que 
todos os compradores poderão ver antes que abram uma disputa. 
Por exemplo, se publicar uma mensagem a informar que «Todos os 
envios feitos desde Bragança estão a sofrer atrasos devido à queda 
de neve», está a dar ao comprador uma oportunidade para conhecer 
a situação antes de abrir uma disputa.

Disputas e reclamações1



Processo de resolução de disputas PayPal

Transformar uma disputa numa reclamação

Veja como funciona:

Nos casos em que os compradores e vendedores não conseguem entrar em acordo, podemos ajudá-los a chegar a uma solução consensual. 
Quando um comprador inicia o processo de resolução de disputa, iremos reter o dinheiro da transação até que a disputa seja resolvida. Se o 
comprador e o vendedor não conseguirem chegar a um acordo, a disputa pode passar para uma reclamação. Nessa altura, iremos intervir para 
determinar o resultado da reclamação.

Quer seja um vendedor ou um comprador, as reclamações permitem que PayPal investigue o caso e determine um resultado. Os compradores 
têm 20 dias a partir do momento em que abrem uma disputa para apresentar uma reclamação. Se um comprador apresentar uma reclamação 
contra si, poderemos pedir-lhe que forneça alguns dos seguintes dados:  

• Um recibo de envio fornecido por um terceiro, o número de seguimento ou confirmação de entrega por assinatura para comprovar que 
um artigo foi entregue.

• Um comprovativo de entrega de um artigo de substituição ou da emissão de um reembolso, caso o comprador tenha recebido o pedido 
mas tenha ocorrido algum problema.

• Um contrato assinado ou outro comprovativo que demonstre que os serviços foram prestados.
• Se vendeu um produto digital, poderemos solicitar-lhe um comprovativo em como o comprador descarregou o seu produto.

Será notificado por e-mail se um comprador 
abrir uma disputa. Depois, iremos aplicar 
uma retenção temporária sobre todos os 
fundos envolvidos na transação.

Reveja a disputa e responda com a 
sua explicação do sucedido. Responda 
rapidamente e inclua sugestões sobre 
como resolver a disputa.

Depois de abrir uma disputa, o vendedor e 
o comprador têm 20 dias para chegar a um 
acordo. Na maioria dos casos, basta isso. 
O comprador encerra a disputa assim que 
ficar resolvida.

Notificação da disputa A sua resposta Resolução1 2 3



O comprador solicita um 
chargeback ao emissor do seu 
cartão de crédito.

Chargebacks

Resolução de chargebacks

Descrição geral do processo de chargeback:

Não iniciamos nem tratamos dos chargebacks: essa tarefa pertence ao emissor do cartão de crédito do comprador. Desta forma, esse processo depende 
das políticas do emissor do cartão. Também não julgamos a validade de um chargeback, já que essa responsabilidade também pertence ao emissor 
do cartão. A nossa função é simplesmente recolher informações sobre a transação e ajudar a comunicar com o emissor do cartão para resolver o 
chargeback.  

Desde que cumpra os requisitos para beneficiar da Proteção do Vendedor, iremos cobrir a sua perda mesmo se o chargeback não for decidido a seu 
favor. Existem alguns prazos gerais com os quais deve estar familiarizado:

• Os compradores podem solicitar chargebacks quando tiverem decorrido 120 dias ou mais desde a realização de um pedido.
• Se receber um chargeback, terá 10 dias para responder.
• Os chargebacks costumam ser resolvidos em poucas semanas, mas podem demorar 75 dias ou até mais em alguns casos.
• Demoramos 30 dias para contestar um chargeback.

O emissor do cartão notifica o 
banco do vendedor e retira os 
fundos de PayPal.

Aplicamos uma retenção nos 
fundos do vendedor (você, neste 
caso) relativos ao chargeback.

Enviamos-lhe imediatamente uma 
notificação por e-mail e solicitamos 
informação que possa ajudá-lo a 
contestá-la.

2 3 41

2



O que fazer se receber um chargeback.

Se for informado acerca de um chargeback, ajudaremos a resolver a questão. A nossa equipa de especialistas em 
chargebacks pode ajudá-lo a apresentar a sua versão dos factos perante o emissor do cartão de crédito, assumindo que 

tem bons motivos para o fazer. Iremos fornecer-lhe todos os detalhes pertinentes da transação e orientar os seus passos 
para o envio de informações ao emissor do cartão de crédito.

Inicie sessão na sua conta, visite o 
Centro de Resoluções e responda 
à notificação de chargeback (ou 
verifique o estado de uma já 
existente).

Envie-nos a informação relativa 
ao chargeback, incluindo todos 
os registos da transação (por 
exemplo, o comprovativo de 
envio).

O especialista irá então disputar 
o chargeback em seu nome e 
tentar recuperar os fundos junto 
da empresa de cartão de crédito 
do comprador.

Se o emissor do cartão decidir a seu favor, 
a transação será cobrada ao comprador 
e receberá o seu dinheiro de volta. Se 
a decisão for a favor do comprador, a 
transação será cancelada e o comprador 
receberá um reembolso total.
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