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O que são cookies? São informações geradas quando o usuário acessa um 

site (browser). A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo 

numa próxima visita. Usamos o termo cookies nesta política para referir todos 

os   arquivos que recolhem informações desta forma. Os cookies utilizados não 

recolhem informação que identifica o usuário, no entanto, se já for nosso cliente 

poderemos monitorar as suas visitas ao site desde que, pelo menos, por uma vez, 

tenha iniciado a sua navegação a partir de alguma comunicação enviada por nós, por 

exemplo, SMS e e-mail. 

Os cookies recolhem também informações genéricas, designadamente a forma 

como os usuários chegam e utilizam os sites ou a zona do país/países através do qual 

acedem ao site, etc. Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas 

preferências. 

A qualquer momento o usuário pode, através do seu navegador de internet 

(browser) decidir ser notificado sobre a recepção de cookies, bem como bloquear a 

respectiva entrada no seu sistema. A recusa de uso de cookies no site, pode resultar 

na impossibilidade de ter acesso a algumas das suas áreas ou de receber informação 

personalizada. 

Tipos de cookies e suas finalidades: Primeiramente, temos que diferenciar 

os cookies permanentes, dos cookies de sessão. 

1. Cookies permanentes: São aqueles que ficam armazenados no seu 

navegador, ainda após você ter finalizado o acesso ao site. 

2. Cookies temporários: São aqueles que somente são coletados enquanto você 

acessa o site, após encerrar a sessão eles não são armazenados. Existem ainda 

diferentes tipos de cookies, sendo que cada tem uma finalidade específica. 



3. Cookies necessários: Conforme o próprio nome já diz, estes cookies são 

necessários para permitir determinadas funcionalidades do site e a utilização de 

nossos serviços. 

4. Cookies analíticos: Os cookies analíticos são aqueles que possibilitam a 

coleta e análise de dados estatísticos, permitindo verificar quais páginas você 

acessou, quantas vezes foram acessadas estas páginas, que visam melhorar o 

desempenho e funcionamento do site. 

5. Cookies de funcionalidade: Estes cookies são responsáveis por guardar as 

preferências da sua utilização em nosso site, fazendo com que você não precise 

selecioná-las novamente. 

6. Cookies de publicidade: Estes tipos de cookies são aqueles destinados a 

coletar informações para possibilitar anúncios e personalizar a publicação. 

Como desativá-los: A maioria dos navegadores de Internet já possuem 

configurações para aceitar automaticamente os cookies. O portal não coleta cookies 

automaticamente, portanto, você pode ajustar as configurações e os cookies que 

desejar. 

O que acontece se eu desativar os cookies? Acaso você opte por não 

autorizar determinados cookies, algumas funcionalidades do site podem não funcionar 

corretamente. 

Dúvidas: Eventuais dúvidas quanto nossa política de cookies, podem ser 

encaminhadas através do e-mail: contato@mib.com.vc. 

 

Quais cookies utilizamos? O site da Mercado Imóveis Brasil utiliza os cookies 

descritos abaixo: 

 

Google Analytics: O Google Analytics permite analisar a interação dos usuários. Ele 

coleta cookies primários, dados relacionados ao dispositivo e ao navegador, endereço 



IP e as atividades no site/app para obter estatísticas sobre o comportamento dos 

usuários. Leia mais: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pt-BR 

 

Google Ads: O Google Ads é uma ferramenta de mídia do Google que possibilita 

personalizar anúncios de acordo com as preferências do usuário, tornando-os mais 

relevantes. Leia mais: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pt-

BR&hl=pt_BR 

 

Google Optimize: O Google Optimize é uma ferramenta do Google que permite a 

realização de testes A/B de navegação dos usuários, com o objetivo de aumentar sua 

taxa de conversão. Leia mais: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage 

 

RD Station: O RD Station Marketing utiliza cookies no navegador dos usuários para 

monitorar comportamentos e otimizar sua experiência. Leia mais: 

https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/articles/360043909071-

Orienta%C3%A7%C3%B5es-sobre-o-uso-de-cookies 

 

Linkedin Ads: O LinkedIn Ads é uma ferramenta de mídia do LinkedIn que avalia o 

desempenho dos anúncios direcionados para os usuários e permite sua 

personalização. Leia mais: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

Facebook Ads: O Facebook Ads é uma ferramenta de mídia do Facebook. Os cookies 

permitem que o Facebook entenda informações sobre o uso de sites e aplicativos e 

ofereça produtos aos usuários. 

Leia mais: https://www.facebook.com/policy/cookies/ 

 

YouTube: O YouTube coleta dados dos usuários para fornecer serviços 

personalizados, incluindo conteúdo e anúncios. Leia mais: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=br#infocollect 

 



Vimeo: O Vimeo utiliza cookies para conectar dispositivos, reproduzir vídeos 

incorporados e ajudar a entender como seus serviços são utilizados. Leia mais: 

https://vimeo.com/cookie_policy 

 

Elementor: O Elementor utiliza tecnologias de terceiros para processar e analisar 

dados pessoais, criar perfis de atividades do usuário e fornecer anúncios. Leia mais: 

https://elementor.com/about/privacy/ 

 

AddThis: A AddThis pode utilizar cookies para memorizar dados de início de sessão, 

otimizar a funcionalidade do site e realizar ações de marketing com base nos 

interesses dos usuários. Leia mais: https://www.addthis.com/ 

 

Hotjar: O Hotjar é uma ferramenta de análise de comportamento que verifica o uso 

do site e fornece feedback por meio de mapas de calor, gravações de sessões e 

pesquisas. 

Leia mais: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 

 

Typekit: O Typekit utiliza cookies para memorizar preferências, analisar o uso do site, 

realizar pesquisas de mercado e coletar informações sobre anúncios. Leia mais: 

https://fonts.adobe.com/typekit  


