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Localizada na cidade de Orlando, Estados Unidos,

Pediu Chegou Brasil agora está no Brasil,

transformando em realidade a sua chance de ter

em casa os melhores produtos americanos.

Para conseguir é muito fácil. Basta seguir os

passos:

1. Desfrute deste catálogo;

2. Faça suas escolhas.

3. Entre em contato pelo WhatsApp: 11

93332.9929, veja se os produtos ainda estão em

estoque;

4. Escolha a forma de pagamento e envio.

5. Pronto, em poucos dias, o que escolheu estará

em sua casa.

Prefere escolher por conta própria, direto da loja,

para que chegue depois em sua casa? Conheça, ao

final do catálogo o nosso serviço de

REDIRECIONAMENTO e ENCOMENDAS.

É a sua vez!
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@pediuchegoubr

11 93398.5265

@pediuchegoubr

11 93332.9929

Encomendas

Dúvidas:

Redirecionamento



Redirecionamento

Todo mundo sabe que brasileiro ama

fazer compras, em especial, quando

um produto é do exterior. A grande

vantagem é a possibilidade de ter um

produto com muita qualidade e barato.

Essa oportunidade surge em viagens

internacionais ou em compras online.

Neste último caso, ainda que haja,

eventualmente taxação da Receita

Federal e frete, esta prática ainda é

vantajosa, contudo, a grande

dificuldade é o fato da maioria exigir

um endereço no território estrangeiro.

Pediu Chegou, Brasil

Pediu Chegou Brasil também atua

como redirecionador, ou seja, se você

é dessas pessoas que prefere

escolher seus produtos nos sites, ao

invés de comprar pelo catálogo,

poderá fazê-lo, comprar o que desejar.

Para tanto, é importante seguir o

passo a passo para que, daqui a

alguns dias seus produtos estejam em

sua casa.

Na página a seguir está toda

orientação para este tipo de

modalidade.
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Importante

Antes de aprender como funciona nosso processo de redirecionamento, é

preciso que saiba de alguns pontos importantes:

1. O processo de importação de produtos é permitido até US$ 3.000.

2. O produto importado pode sofrer taxação por parte da Receita Federal no

momento em que uma mercadoria chega ao Brasil.(Portaria MF 156/99)

3. A alíquota do imposto de importação é de 60% sobre o valor do produto

acrescido do frete e seguro, conforme dispõe em seu artigo 1º e é de total

responsabilidade do comprador.

4. A Portaria MF 156/99 determina que não haverá taxação, quando os bens

não tiverem valor não superior a US$50.00 (somando-se ainda o frete),

contudo, de acordo com o Decreto-Lei Nº1.804, a isenção para importação

dos bens contidos em remessas de valor é até US$100.00. Assim, é

passível de recurso, caso o comprador deseje.

Pediu Chegou, Brasil
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=23977&visao=anotado
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=64CFECC8DF3897E7D5C1FE1C622ECFCB.proposicoesWebExterno2?codteor=154103&filename=LegislacaoCitada+-PL+1660/2003


Ainda assim, vale a pena o 

redirecionamento ?

Sim, vale muito, pois se for comprar os mesmo produtos, o valor será muito maior

no Brasil. Veja o exemplo abaixo:

Pediu Chegou, Brasil

Este é o valor atualizado, direto do site dos famosos relógios

Invicta. Imagine que, somado ao frete e à taxa de

redirecionamento, o valor tenha ficado em US$ 110,00. Fazendo

uma conta aproximada com o dólar a R$ 6,00, o valor final seria

de R$ 660,00. Caso incorrer taxação pela polícia federal, o relógio

teria o preço final de R$ 1.056,00.

Ou seja, se você buscar em qualquer site de vendas no Brasil,

esse relógio não vale menos de R$ 2.200,00, portanto, uma

grande vantagem para o comprador.

Este é o valor atualizado, direto do site do site da Walmart.

Imagine que, somado ao frete e à taxa de redirecionamento, o

valor tenha ficado em US$ 40,00, ou seja, cerca de R$ 240,00.

Ou seja, se você buscar em qualquer site de vendas no Brasil,

esse relógio não vale menos de R$ 290,00, portanto, outra

grande vantagem para o comprador e ficará melhor ainda se

combinar com outros produtos que se encaixe dentro dos US$

50,00 a que tem direito..

6



Eu quero! Siga o passo a passo.

Pediu Chegou, Brasil

1. Se realmente for fazer as compras, preencha seu cadastro no link

https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA

1. Você receberá toda orientação para onde deve ser o redirecionamento. Não

redirecionamos sem cadastro prévio.

2. Anote o endereço que vem na resposta de confirmação do envio.

3. Faça as suas compras pelos sites que deseja. Mas tudo com opção

DELIVERY, não retiramos os produtos no local que você pediu.

4. IMPORTANTE: não redirecionamos cigarros, bebidas, armamento, bem

como réplicas; qualquer organismo vivo, produtos falsificados e/ou

pirateados; agrotóxicos e afins, entorpecentes ou drogas e mercadoria

atentatória à moral, à saúde ou à ordem pública.

5. No momento de fechar a conta, coloque seus dados pessoais, dados do

cartão e no momento de colocar o endereço (shipping) coloque o do

redirecionador conforme orientado.

3. IMPORTANTE: mantenha o seu nome no Shipping.

4. IMEDIATAMENTE após a compra envie o print e número da compra

(ORDER#) para o número 11 93332.9929. Além do número é importante a

descrição do que foi comprado para que possamos conferir.

5. Você poderá fazer outras compras, repetindo o processo.

6. Você poderá optar entre consolidar as compras (colocar em uma única

caixa ou em caixas separadas).

7. Quando os produtos chegarem, os mesmos serão fotografados,

organizados de acordo como que se pediu (com ou sem embalagem

original do produto),pesados para cálculo da taxa do serviço e valor do frete

que é cobrado pelo correio americano (conforme tabelas).

8. Passaremos o valor total a você, que terá, a partir desse momento, em até

15 dias para pagar o frete e taxa de serviço para o envio das compras para

o Brasil. Poderá ser feito por PIX ou PayPal.

9. A partir do 16º. dia, poderemos, caso deseje, ficar com os produtos

armazenados, porém, será cobrada a taxa de US$ 1,00/ dia. No entanto,

este serviço poderá ocorrer por no máximo 20 dias corridos. Depois deste

prazo, o comprador será notificado para pagamento imediato e caso isto

não ocorra, perderá os produtos.

10. Confirmado o pagamento, ele será imediatamente despachado ao Brasil e

será passado o número de rastreio para acompanhar o pedido.
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https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA


Nossos serviços e frete

Pediu Chegou, Brasil

Ao fazer o redirecionamento com Pediu, Chegou, Brasil você terá despesas

com nosso serviço e com o frete:
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Resumindo

Pediu Chegou, Brasil
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1
• Faça o cadastro no link https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA

2
• Realize suas compras nas lojas americanas que desejar na 

opção DELIVERY.

3
• Envie para o endereço dos EUA

4
• Informe o número da compra e a descrição dos produtos para               

11 93332.9929. 

5
• Quando Pediu Chegou, Brasil entrar em contato, você terá até 

15 dias corridos para pagar a taxa de serviço e o frete 

6
• Depois de pago, acompanhe o número de rastreio de envio 

para o Brasil.

7
• Verifique se foi taxado. Em caso positivo, pague as taxas e 

pronto! Em poucos dias, sua compra chegará.

https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA
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Agora, é a sua vez
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