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1 - ATRASO NA ENTREGA

No caso de demora na entrega de um pedido pelos 
Correios, ou seja, o livro postado não chegou ao 
comprador no prazo previsto, é necessário que o 
remetente (livreiro ) abra uma  reclamação formal 
através do site dos  Correios.

Para isso acesse: 
www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/

Informe “Reclamação” e “Objeto postado com origem e
destino nacional”.

IMPORTANTE:

➔ Acompanhe a resposta dos correios.

➔ Mantenha o comprador  e a Estante 
Virtual informados sobre as respostas dos 
Correios e suas ações.

➔ Para  falar com o comprador, acesse o  
Painel do Livreiro,  clique no pedido em 
questão e em “Falar com o Comprador”.

➔ Para falar com a Estante Virtual, acesse: 
www.estantevirtual.com.br/contato, 
escolha o tema  “Minhas Vendas” e 
selecione no pedido em questão.

➔ Veja aqui  passo a passo para falar com a 
Estante Virtual ou comprador.

http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas
http://www.estantevirtual.com.br/contato
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2 – OBJETO EXTRAVIADO OU ROUBADO 

Se, por acaso, os Correios informarem no rastreio os 
status: “Objeto Extraviado”, “Objeto não localizado no 
fluxo postal” ou “Objeto Roubado”. Abra uma  
reclamação formal  através do site dos  Correios.

Para registrar a reclamação nos Correios sobre o extravio, 
acesse: www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios

Selecione a opção “Reclamação” e, depois, “Objeto 
postado com origem e destino nacional”.

IMPORTANTE:

➔ Acompanhe a resposta dos correios.

➔ Mantenha o comprador  e a Estante 
Virtual informados sobre as respostas dos 
Correios e suas ações. Veja também como 
falar com a Estante Virtual ou comprador.

➔ Caso não seja possível recuperar o livro 
extraviado, pergunte ao comprador  se 
ele deseja o reenvio ou reembolso do 
pedido e prossiga conforme solicitado.

➔ Se o comprador insistir em receber o 
livro, você deverá manter a oferta e enviar 
um novo exemplar, ainda que tenha que 
adquirir em outra loja. Entenda melhor.

Obs:  Se você contratou seguro nesta 
postagem, você deve solicitar reembolso aos 
Correios. Acesse: 
http://www2.correios.com.br/sistemas/falec
omoscorreios/ , selecione a opção “critica”.

http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
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3) PEDIDO RETORNOU AO REMETENTE

Quando ocorre algum problema com o endereço de 
entrega, o livro retornará ao vendedor remetente e o 
status nos Correios constará como: “Endereço não 
encontrado” ou  “Objeto retornou ao remetente”. 

➔ Se o motivo da devolução for um erro de cadastro 
do comprador - confirme o endereço com o 
comprador, oriente-o cordialmente a realizar o 
pagamento do novo frete e siga com o reenvio.

➔ Se o motivo da devolução for erro do vendedor -
você deverá arcar com o frete de reenvio e o valor 
não deve ser cobrado do comprador.

➔ Pergunte ao comprador  se ele deseja o reenvio ou 
reembolso do pedido e prossiga conforme solicitado

➔ Se o comprador optar pelo reembolso - realize  
através do Painel do Livreiro 

IMPORTANTE:

➔ Mantenha o comprador  e a Estante 
Virtual informados sobre as respostas dos 
Correios e suas ações. Veja como falar 
com  Estante Virtual ou comprador.

➔ Para realizar o reembolso acesse o Painel 
do Livreiro, selecione o pedido em 
questão, informe o motivo do 
cancelamento e clique em “Cancelar e 
Reembolsar”

https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas
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4) OBJETO ENTREGUE MAS COMPRADOR DIZ 
QUE NÃO RECEBEU

Quando o status nos Correios consta como “Objeto 
entregue” e o comprador alega que não recebeu,  o 
vendedor remetente deve abrir  uma reclamação formal 
nos Correios. 

Para isso acesse: 
www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios

Selecione a opção “Crítica” e relate todo o ocorrido, 
informando código de rastreio, endereço e dia da entrega.

IMPORTANTE:

➔ Acompanhe a resposta dos correios.

➔ Mantenha o comprador  e a Estante 
Virtual informados sobre as respostas dos 
Correios e suas ações. Veja como falar 
com  Estante Virtual ou comprador.

➔ Caso o livro tenha realmente sido 
extraviado, pergunte ao comprador  se 
ele deseja o reenvio ou reembolso do 
pedido e prossiga conforme solicitado.

➔ Se o comprador insistir em receber o 
livro, você deverá manter a oferta e enviar 
um novo exemplar, ainda que tenha que 
adquirir em outra loja. Entenda melhor.

Obs:  Se você contratou seguro nesta 
postagem, você deve solicitar reembolso aos 
Correios. Acesse: 
http://www2.correios.com.br/sistemas/falec
omoscorreios/ , selecione a opção “critica”

http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
http://www2.correios.com.br/sistemas/falecomoscorreios/
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POR QUE ABRIR A RECLAMAÇÃO JUNTO 
AOS CORREIOS?

É um direito seu: 

➔ Desta forma você (vendedor) terá um 
posicionamento se o objeto foi entregue no 
local correto e poderá orientar o leitor a 
respeito. Com esta atitude o vendedor 
também é respaldado. 

➔ A reclamação pode evitar o reembolso 
indevido e problemas futuros. 

➔ É imprescindível o uso deste recurso para que 
não haja prejuízo ao vendedor e ao leitor.

➔ Se a reclamação não for aberta, o leitor terá 
direito ao reembolso do pedido.

O COMPRADOR INSISTE EM RECEBER O 
LIVRO NÃO RECEBIDO, O QUE FAZER?

É importante saber que: 

➔ O cumprimento da oferta está previsto no 
código do consumidor.

➔ Caso o leitor insista em receber o livro, é 
necessário enviar um novo exemplar para ele. 

➔ Caso você possua este exemplar em sua loja, 
realize uma nova compra e siga com o envio.

Em caso de dúvidas, fale conosco através: 
https://www.estantevirtual.com.br/contato
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COMO FALAR COM O COMPRADOR?

Para falar com o comprador, acesse o  Painel do Livreiro,  
clique no pedido em questão e em “Falar com o 
Comprador”.

Acesse: https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas

COMO FALAR COM A ESTANTE?

Para falar com a Estante Virtual:

➔ Acesse: www.estantevirtual.com.br/contato
➔ Escolha o tema  “Minhas Vendas”
➔ Selecione no pedido em questão
➔ Selecione o assunto  “Problema com a entrega” e 

descreva a situação

https://livreiro.estantevirtual.com.br/vendas
http://www.estantevirtual.com.br/contato

