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TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE – SITES, SOFTWARES E 
APLICATIVOS 

 
versão atual: 15 de março de 2021 

 
Os presentes Termos de Uso e Política de Privacidade têm por objeto regular o acesso 
e a utilização de sites, softwares e aplicativos, desenvolvido e disponibilizado pela 
AgenciaJA.com (JA Web) para a Mercado Imóveis Brasil Ltda.  
 
A Mercado Imóveis Brasil (MIB) oferece uma grande variedade de produtos e 
serviços. Deste modo, as referências aos produtos Mercado Imóveis Brasil nesta 
Política incluem sites, aplicativos, softwares e serviços Mercado Imóveis Brasil, além 
de outras plataformas, como o software BlueBird, por meio das quais a Mercado 
Imóveis Brasil se relacione com os usuários e que exibam esta Política. 
 
Os dispositivos citados acima foram elaborados para que os colaboradores da 
Mercado Imóveis Brasil possam gerir a(s) negociação(ões) de empreendimento(s) 
imobiliário(s), acompanhar sua(s) evolução(ões), incentivar e tornar mais prática e ágil 
a sua finalização. 

1. Aceitação 
 

1.1. A aceitação livre, consciente, expressa, informada, plena e sem reservas, de 
todos os itens destes Termos ocorrerá por meio do clique no campo “Aceito os 
Termos”, ou através do login de acesso dos serviços disponibilizados pela 
Mercado Imóveis Brasil, quando do primeiro acesso aos sites, softwares e aplicativo. 
Caso o Colaborador não aceite ou não concorde com quaisquer das disposições 
abaixo, ou quaisquer alterações realizadas nestes Termos, deverá se abster de utilizar 
os dispositivos da Mercado Imóveis Brasil. Neste caso, poderá entrar em contato 
através do e-mail: contato@mib.com.vc.  
 
2. Duração e Finalização do Acesso 

 
2.1. O acesso ao site, softwares e aplicativo é disponibilizado ao Colaborador por 
prazo indeterminado, podendo a Mercado Imóveis Brasil descontinuar os mesmos a 
qualquer tempo e limitar o acesso a ele, ensejando ou não a exclusão de todas as 
informações fornecidas, independentemente de prévio aviso, não sendo devido 
qualquer tipo de indenização caso isso ocorra. 
 
3. Privacidade 
 
3.1. A Mercado Imóveis Brasil está empenhada em garantir a proteção e a 
confidencialidade dos dados aos quais venha a ter acesso, em especial no que diz 
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respeito aos dados pessoais, de acordo com os fundamentos, princípios e demais 
disposições previstas na Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislação 
aplicável. 
 
3.2. A Mercado Imóveis Brasil implementou medidas de segurança aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito, cujo detalhamento consta nos demais documentos e políticas 
internas da Mercado Imóveis Brasil. 

 
4. Isenções de Responsabilidade 
 
4.1. A Mercado Imóveis Brasil não se responsabiliza: 

 
4.1.1. Por eventuais indisponibilidades, erros ou falhas dos softwares e site, bem 
como por qualquer defraudação da utilidade que o Colaborador possa ter atribuído ao 
aplicativo, pela falibilidade do mesmo, nem por qualquer dificuldade de acesso; 
 
4.1.2. Por erros ou inconsistências na transmissão de dados ou pela qualidade ou 
disponibilidade do sinal de internet; 
 
4.1.3. Pela existência de vírus ou outros elementos nocivos aos softwares que 
possam causar alterações nos seus sistemas ou nos documentos eletrônicos 
armazenados no sistema informático, eximindo-se de quaisquer responsabilidades 
pelos danos e prejuízos que possam decorrer de quaisquer elementos nocivos. 

 
5. Coleta de Dados 
 
5.1. A Mercado Imóveis Brasil coleta alguns dados dos usuários dos produtos MIB 
através de interações que possui diretamente com o Colaborador e através de nossos 
produtos; 
 
5.2. O Colaborador fornece alguns desses dados diretamente, enquanto outros são 
obtidos ao coletarmos dados sobre suas interações, uso e experiências com nossos 
produtos; 
 
5.3. Os dados também são obtidos através de terceiros para as mesmas finalidades 
permitidas a tais terceiros como em plantões e eventos patrocinados ou que tenham 
a participação direta ou indireta pela Mercado Imóveis Brasil. 

 
6. Uso de dados pessoais 
 
6.1. A Mercado Imóveis Brasil usa os dados que coleta para proporcionar 
experiências agradáveis aos seus usuários. Especificamente, usamos dados para 
fornecer produtos e prestar serviços, incluindo as notificações de uma atualização ou 
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solução de problemas, bem como o fornecimento de suporte. Isso também inclui o 
compartilhamento de dados, quando necessário para fornecer o serviço ou realizar as 
transações que for solicitado; 
6.2. Avaliar as principais características de utilização de produtos e serviços; 
 
6.3. Melhorar e desenvolver produtos; 
 
6.4. Personalizar produtos e fazer recomendações; 
 
6.5. Anunciar e comercializar, incluindo o envio de comunicações promocionais, o 
direcionamento de anúncios e a apresentação de ofertas relevantes; 
 
6.6. Como parte de nossos esforços para manter produtos e site seguros; 
 
6.7. Cumprir as obrigações contratuais assumidas pela Mercado Imóveis Brasil com 
seus clientes e usuários; 
 
6.8. Qualquer outra finalidade autorizada pelo usuário ao fornecer seus dados; 
 
6.9. Os dados também são usados para operar negócios, incluindo a análise de 
desempenho, desenvolvimento de força de trabalho e a realização de pesquisas e 
desenvolvimento de produtos, e ainda o cumprimento de obrigações legais. 

 
6.10. O processamento de dados pessoais para essas finalidades inclui métodos 
automáticos e manuais (humanos) de processamento, sempre de acordo com as leis 
vigentes. Os métodos automatizados são relacionados a produtos ofertados com 
inteligência artificial, já os métodos manuais estão relacionados ao suporte de 
produtos e serviços. 

 
6.11. Compartilhamos dados pessoais com o devido consentimento para concluir 
transações ou fornecer um determinado produto ou serviço solicitado ou autorizado. 
O compartilhamento de dados com outras empresas controladas pela Mercado 
Imóveis Brasil poderá ocorrer, bem como com fornecedores autorizados quando 
exigido por lei ou para responder a um processo judicial, bem como para manter a 
segurança dos produtos e proteger os direitos ou a propriedade da Mercado Imóveis 
Brasil. 

 
7. Fornecimento de produtos 

 
7.1. Se você possui um produto Mercado Imóveis Brasil fornecido por uma 
organização à qual você está vinculado, como um empregador, por exemplo, essa 
organização poderá controlar e administrar o produto Mercado Imóveis Brasil e a 
conta do produto, inclusive controlar configurações relacionadas à privacidade do 
produto ou à sua conta no produto; 
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7.2. Acessar e processar dados, incluindo os dados de interação; 

 
8. Cookies 
 
8.1. Alguns dos produtos da Mercado Imóveis Brasil utilizam "cookies”. Eles são 
usados para armazenar suas preferências e configurações, fornecer anúncios 
selecionados, analisar operações, melhorar a qualidade e analisar o desempenho dos 
produtos, combater fraudes e atender a outras finalidades legítimas. 
 
9. Softwares Mercado Imóveis Brasil 

 
9.1. Na eventualidade de um conflito entre Política de Privacidade da Mercado 
Imóveis Brasil e os termos de qualquer contrato entre um cliente e a Mercado Imóveis 
Brasil, os termos dos contratos prevalecerão.  
 
9.2. Os produtos Mercado Imóveis Brasil permitem contratar ou usar outros 
produtos e serviços da Mercado Imóveis Brasil ou de terceiros com práticas de 
privacidade diferentes. Estes, são regidos pelas suas respectivas declarações e 
políticas de privacidade. 

 
10. Disposições Gerais 

 
10.1. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidades 
das partes, na forma da Legislação Brasileira. 
 
10.2. Qualquer cláusula ou condição deste instrumento que, por qualquer razão, 
venha a ser reputada nula ou ineficaz por qualquer juízo ou tribunal, não afetará a 
validade das demais disposições destes Termos, as quais permanecerão plenamente 
válidas e vinculantes, gerando efeitos em sua máxima extensão. 

 
10.3. A falha da Mercado Imóveis Brasil em exigir quaisquer direitos ou disposições 
dos presentes Termos não constituirá renúncia, podendo exercer regularmente o seu 
direito, dentro dos prazos legais. 

 
10.4. Estes Termos poderão ser alterados a qualquer momento. O usuário somente 
será comunicado da alteração dos Termos se houver obrigação legal em tal sentido. 
Por isso, recomenda-se que o usuário, a cada novo acesso, acesse os presentes 
termos e verifique a data de atualização especificada abaixo. Caso não concorde com 
nova versão dos Termos, deverá se abster de utilizar a plataforma. 

 
10.5. Em caso de dúvidas, sugestões, solicitações ou reclamações sobre o 
Aplicativo, os usuários podem contatar por meio do seguinte e-mail: 
contato@mib.com.vc. 
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11. Legislação e Foro 
 
11.1. A presente relação jurídica é regida exclusivamente pelas leis brasileiras, 
inclusive eventuais ações decorrentes de violação dos seus termos e condições. 

 
11.2. Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG para dirimir 
quaisquer dúvidas, questões ou litígios decorrentes dos presentes Termos, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 


