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Regras do Feedback - iTrader  

 

O sistema Feedback que esteve em vigor na anterior versão do Fórum Troca Cromos, por 
impossibilidade técnica, está actualmente desactivado.  As respectivas tabelas estão 
disponíveis neste LINK, de modo a poderem ser visualizadas e continuarem a servir de 
referência. 

Nesta nova versão está implementado o sistema iTrader que apesar de algumas alterações 
funcionais mantém os mesmos pressupostos e objectivos. 

Funcionamento do Sistema- Responsabilidades e Garantias:  

O serviço do sistema iTrader/Feedback  é oferecido de forma livre e gratuito e disponibilizado 
tal como se apresenta, nomeadamente em todas as  suas capacidades,  limitações e 
susceptibilidades de falhas técnicas inerentes ao software. A Administração não oferece por 
isso quaisquer garantias, responsabilidades ou compromissos de qualquer natureza para além 
do compromisso de esforço de procurar fazer o melhor dentro das suas possibilidades e 
naturais limitações.  

Regras do Feedback - iTrader: 

1 - O Feedback-iTrader é um sistema que permite que os utilizadores possam avaliar outros 
colegas utilizadores com quem realizam trocas de cromos. Também poderá ser utilizado para 
avaliar situações de eventuais trocas de cadernetas, compras e vendas incluindo na 
componente coleccionáveis. 

 
2 – A avaliação a um utilizador pode ser efectuada de acordo com o seguinte procedimento 
aqui ilustrado: LINK 

3 – As avaliações podem ser efectuadas por todos os utilizadores que tenham permissões para 
tal. Não podem avaliar os utilizadores que estejam limitados por permissões ou configurações 
estabelecidas pela Administração, nomeadamente por situações de suspensões e penalizações. 

4 -  Só é permitido avaliar outros utilizadores  na sequência de processos de 
trocas/compras/vendas acordadas entre as partes. 

5 – Não é permitida a avaliação em outros contextos e por outros motivos  que não os 
referidos no ponto 4. Excepcionalmente, porque há utilizadores que o querem fazer, tal 
situação só é permitida relativamente ao utilizador Admin como forma de expressão pela sua 
actividade e esforço em prol da comunidade. 
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6 – Não são permitidas avaliações que decorram de nítidas situações de represálias, 
vinganças, expressões de descontentamento ou outras reacções negativas que não tenham a 
ver objectivamente com processos de trocas/compras/vendas e o sucesso e cumprimento do 
acordado entre as partes. 

7 – Não são permitidas avaliações que decorram de elogios, agradecimentos por ofertas ou 
outras reacções positivas que não tenham a ver objectivamente com processos mútuos  de 
trocas/compras/vendas e o sucesso e cumprimento do acordado entre as partes. 

8 – Não são permitidas avaliações a utilizadores que não tenham actividade no fórum (ao 
nível das suas categorias, tópicos e mensagens de propostas de trocas). Mensagens Privadas 
não contam como conceito de actividade no fórum. De igual modo não são permitidas 
avaliações a utilizadores que não tenham o título de UTILIZADOR, ou seja, sem terem o seu 
processo de registo confirmado ou moderado. Estes utilizadores na sua área de perfil têm o 
seu nome escrito a vermelho. 

9 - É possível atribuir um voto Positivo, um voto Neutro ou um voto Negativo. Sendo que não 
existem trocas neutras, o voto neutro poderá corresponder a uma demonstração de  algum 
descontentamento com algumas situações objectivas mas menos positivas do processo da 
troca, sem contudo ser justificação forte para um voto negativo. Por exemplo, uma longa 
demora não justificada no envio do acordado, uma troca na numeração de um ou outro cromo 
em percentagem que não se considere relevante, etc.  

 
10 – Para cada avaliação deve ser feito um breve comentário. Um segundo comentário, 
opcional, que será visível apenas para as partes envolvidas e para a Administração, deverá ser 
detalhado e  devidamente fundamentado no caso de votos neutros e negativos pois podem 
servir de análise para efeitos de mediação e moderação por parte da Admin.. Nestes casos, a 
justificação deve ser devidamente sustentada de forma coerente e respeitosa. Quando se 
considere que a mesma está feita de forma banal, irónica ou vaga e mesmo ofensiva ou 
desrespeitadora, depois de analisada, poderá ser removida e os autores sujeitos a acções de 
moderação. 

 
11 - A atribuição de um voto deve ser devidamente ponderada e feita de forma definitiva. 
Apenas em casos de comprovado engano será considerada a eventual correcção ou 
eliminação. Contudo, o utilizador depois de atribuir uma avaliação dispõe de 60 minutos para 
proceder a alterações. 

 
12 - O sistema não permite que um membro vote em si próprio nem permite que vários 
membros votem com insistência num outro utilizador sem que decorra um prazo considerado 
razoável. Estes prazos são configurados pela Administração em função de critérios que 
considere adequados. Estes prazos poderão em qualquer altura ser alterados, seja por decisão 
da Administração seja por atendimento ao parecer global da comunidade. Existem limites no 
número máximo diário de diferentes avaliações que um utilizador pode atribuir bem como um 
prazo em que um utilizador pode avaliar o mesmo utilizador. 
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13 – Sempre que a Admin. considere haver aproveitamento e oportunismo de avaliações 
mútuas entre utilizadores com indicação da mesma origem de IP, as avaliações serão 
apagadas sem qualquer justificação e os utilizadores em causa sujeitar-se-ão às regras de 
moderação. 

14 – Quando um utilizador recebe uma avaliação positiva por parte de outro utilizador com 
quem formalizou um processo de troca/compra/venda, deve corresponder com o respectivo 
feedback.  Excepto quando prévia e devidamente fundamentado ao autor, deverá fazê-lo no 
máximo de 8 dias após ter recebido a avaliação, sob pena de a avaliação que recebeu poder 
ser apagada a pedido do autor. Todavia, o incumprimento deste prazo ou mesmo a falta de 
avaliação correspondente, não deve ser motivo para se alterar uma avaliação positiva em 
negativa já atribuída, ou mesmo uma segunda  avaliação negativa por esse motivo. 

15 – A  exibição de scores globais, relativamente às avaliações positivas ou negativas é uma 
decisão da Administração, podendo estar activada ou desactivada em qualquer altura. 
Independentemente da sua exibição ou não,  por princípio a Admin. priveligia a opção de que 
um utilizador deve ser analisado per-si, em função do seu score individual, nomeadamente a 
percentagem de votos positivos e não de uma forma global, até porque há utilizadoes que 
tendem a sobrevalorizar este aspecto tornando o score numa espécie de campeonato em que 
cada um quer mostrar ser melhor do que o outro. Para a Administração esta é uma questão 
secundária e irrelevante.  

16 - Todas as justificações, queixas, relatos de incumprimentos e argumentação, relacionados 
com o Feedback, devem ser publicados no fórum FEEDBACK – ALERTAS, QUEIXAS E 
DENÚNCIAS. Por regra não é permitido este tipo de mensagens fora deste fórum.  

 
17 - Reserva-se o direito de em qualquer fase se proceder a ajustamentos ao sistema quando 
se considerem adequados.  

 
18 - Reserva-se o direito de em qualquer fase se proceder à actualização deste conjunto de 
regras de modo a adequar melhor o funcionamento do Feedback-iTrader . 

19 – A utilização do sistema Feedback-iTrader pressupõe a aceitação e cumprimento deste 
conjunto de regras. 

 

ESCLARECIMENTO SOBRE CONFLITOS – No cômputo geral, nomeadamente pela 
experiência da anterior versão, o sistema Feedback, apesar das suas limitações, funciona de 
forma muito razoável e tem reflectido as boas relações nas formalizações e acordos de trocas 
de cromos entre os diversos membros. Basta analisar a percentagem de votos negativos, que é 
muito reduzida comparativamente com os votos positivos para se perceber que a nossa 
comunidade é cumpridora e colaborante. Mesmo alguns conflitos decorrem de utilizadores 
que no global demonstram uma actividade positiva e honesta. Tem, por isso, o sistema, 
cumprido os seus objectivos principais que é a de procurar ser uma referência geral quanto ao 
desfecho dos processos de trocas.  
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Apesar disso, é verdade que surgem sempre alguns conflitos, queixas e denúncias de 
incumprimentos, o que também será natural já que numa comunidade tão alargada como a 
nossa  há pessoas que têm sempre uma natureza conflituosa ou pouco compreensiva para os 
aspectos que nem sempre correm da melhor forma. Deste leque de situações, felizmente 
poucas, quase todas têm em comum o ponto de vista que os utilizadores envolvidos 
considerarem que têm a razão do seu lado, reclamando à Admin. que o voto que receberam 
seja apagado porque o consideram injusto.  

 
Por diversas vezes temos esclarecido, pública e particularmente, que a Administração procura 
não fazer juízos nem tomar partido por qualquer uma das partes em detrimento de outra, tão-
somente porque não intervém nos processos e acordos de trocas nem toma conhecimento das 
condições. É verdade que nestes casos temos privilegiado a aproximação das partes tentando 
obter os respectivos esclarecimentos e a maior parte dos poucos casos tem-se resolvido com 
base neste critério de diálogo e esclarecimento mútuos, só que esta política acaba por ser 
impraticável numa ampla comunidade como a nossa, pelo que estar a desenvolver este papel, 
receber e responder a mensagens por vezes de forma insistente, tentar conciliar pontos de 
vista diferenciados, ser paciente e por vezes responder à arrogância e impaciência com 
serenidade e pedagogia do diálogo, acaba por ocupar tempo e recursos, pelo que a partir de 
agora vamos tomamos a liberdade e reserva de algumas decisões e que passam a ser as 
seguintes e que devem ser encaradas como parte integrante do conjunto das Regras do Fórum 
e do Feedback: 

 
A Administração poderá deixar de responder a Mensagens Privadas relacionadas com queixas 
e denúncias relativas a incumprimentos de trocas e do uso do Feedback, pelo que agradece 
que não sejam usadas com essa finalidade. 

 
Os utilizadores têm que ter presente que o Feedback, tendo regras, não é um sistema perfeito, 
blindado e filtrado, pelo que devem ter em consideração que a atribuição de um voto negativo 
poderá resultar numa resposta também com um voto negativo. Não significa que não se deva 
temer atribuir um voto negativo a quem de facto incorre no incumprimento, mas deve-se ser 
paciente e esgotar a via do diálogo antes de partir, muitas vezes de forma extemporânea, para 
a penalização do voto. Por conseguinte, já existia esse espaço, mas criamos um novo fórum, 
"Feedback" destinado exclusivamente à publicação de queixas e denúncias, onde os 
utilizadores poderão e deverão apresentar e esgrimir perante a comunidade os seus pontos de 
vista, de modo que seja a própria comunidade a tirar as conclusões que achem adequadas aos 
respectivos comportamentos. Estamos certos que a comunidade saberá distinguir quem 
apresenta melhor argumentação a favor da sua razão. A única regra é que as denúncias, 
queixas e respectivas mensagens, respostas e contra-respostas sejam feitas sempre dentro dos 
princípios do diálogo correcto, sem recurso à ofensa fácil ou desrespeito. 

 
A Administração, por regra não intervirá nesses diálogos nem tomará partidos nem formará 
juízos, mas procurará estar atenta a esse fórum e ás respectivas queixas e denúncias e dentro 
da sua apreciação dos argumentos, tomará as medidas que entenda serem as mais adequadas 
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ao interesse geral do FÓRUM TROCA CROMOS e sempre que possível seguindo os critérios 
objectivos das Regras do Feedback (que infelizmente muitos desconhecem). Por conseguinte, 
todos os votos negativos ou neutros não estando devidamente justificados de forma correcta, 
poderão ser eliminados sem quaisquer justificações para além de outras penalizações previstas 
nas Regras do Fórum. 

Por princípio a Administração quando é chamada a intervir, procura ser justa e imparcial 
mesmo correndo o natural risco de em alguns conflitos poder ser acusada do contrário. Seja 
como for, na mediação em eventuais conflitos e queixas, a Admin. dará sempre mais crédito a 
quem expuser os assuntos de forma clara e objectiva, com respeito e sentido de tolerância e 
compreensão e com vontade de resolver pela via do diálogo entre as partes em detrimento de 
quem, mesmo com supostas legítimas razões, o faça de forma contundente desrespeitosa e 
sem procurar a solução pela via do diálogo.  

 
A Administração agradece a compreensão de todos para a necessidade de implementar estas 
medidas já que numa comunidade com mais de 7000 utilizadores, têm que ser adoptadas 
acções de moderação mais abrangentes e objectivas, mesmo que esporadicamente possam não 
ser do agrado de um ou outro utilizador. Pedimos previamente desculpa por uma ou outra 
apreciação menos justa ou menos adequada, mas temos que ser práticos. 

 
A utilização do Fórum pressupõe a concordância prévia com estas condições e todo o 
conjunto das Regras do Feedback-iTrader e do Fórum. 

 


