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POLÍTICA DE COOKIES
Última modificação: 23/05/2021

Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) — Lei nº
13.709/2018, nossa “Política de Cookies”, esclarece quais informações são coletadas e
armazenadas via Navegador de Internet, deixando a finalidade bem clara, para que toda
pessoa ao acessar nosso site tenha conhecimento de nossa transparência e
comprometimento com a privacidade.
O que são Cookies?
São basicamente alguns pequenos arquivos no formato texto para armazenar
informações dos acessos e escolhas realizadas em um determinado site. Estes arquivos
ficam armazenados no seu dispositivo e podem ser acessados e manipulados sempre
que você realizar um acesso. Cookies considerados de Terceiros, podem ser encontrados
no site, isso depende dos recursos e referências de outros endereços inseridos no site
que está sendo acessado.
Para que são utilizados?
Podem acompanhar e armazenar informações úteis a respeito do dispositivo, ferramenta
que acessa o site ou seus hábitos, para fins de estatísticas, qualidade, melhoria da
experiência na navegação e também para mapeamento do perfil, com base nas escolhas
feitas durante a navegação, identificando suas preferências.
O uso de cookies para acompanhar e armazenar informações possibilitará à Mirante
oferecer um serviço mais personalizado, de acordo com as características e interesses
de seus usuários, possibilitando, inclusive, a oferta de conteúdo e publicidade específicos
para cada pessoa, beneficiando a experiência do usuário na Internet.
Em geral, os cookies são utilizados para:
● Proporcionar serviços diferenciados, lembrando quem você é e quais são os seus
hábitos de navegação;
● Calcular a dimensão da audiência;
● Acompanhar o andamento de promoções;
● Medir certos padrões de navegação, mapeando quais áreas dos portais dos Serviços
você visitou e seus hábitos de visita como um todo. Usamos essa informação para
verificar a rotina de navegação dos nossos usuários e, assim, oferecer conteúdo e/ou
serviços cada vez mais personalizados; e
● Facilitar e agilizar o preenchimento de formulários. As informações contidas nos
cookies de cada usuário podem ser utilizadas para preencher previamente os formulários
de coleta de dados existentes na Internet.
Os Cookies podem ser desativados?
Sim, todo dispositivo utilizado para acesso à internet possui recursos onde é possível
desativar o uso de Cookies, mas este procedimento precisa ser realizado com cuidado
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pois pode prejudicar o acesso às funções do site ou até mesmo impedir o acesso, o que
depende de cada site.
Existem várias formas de gerenciar cookies, sendo possível criar um bloqueio geral para
cookies, bloquear cookies de um site específico e até mesmo bloquear cookies de
terceiros em relação a um site. Bloquear todos os cookies vai afetar o funcionamento da
sua experiência, pois não será possível identificar suas preferências e recomendar
conteúdo e publicidade relevantes.
Consulte as instruções do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou alterar
suas configurações, lembrando que a configuração desejada deve ser replicada em todos
os dispositivos utilizados para acessar os Serviços (como computadores, smartphones,
tablets).
Informações e procedimentos dos principais navegadores:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-comput
ador
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
ge-cookies
Safari
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
Lista de cookies utilizados neste site
Nome

Domínio

Tipo

Tempo

__gads

.imirante.com

Monitoramento

1 ano

__Secure-3PAPISID

.google.com

Anúncio

2 anos

__Secure-3PAPISID

.google.com.br

Anúncio

2 anos

Finalidade
Associado ao serviço DoubleClick
for Publishers do Google. Ele
serve a finalidades como medir as
interações com os anúncios em
nosso domínio e evitar que os
mesmos anúncios sejam
mostrados muitas vezes ao
visitante.
Construir perfil de interesses do
usuário e exibir anúncios do
Google de forma relevante e
personalizada.
Construir perfil de interesses do
usuário e exibir anúncios do
Google de forma relevante e
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__Secure-3PSID

.google.com

Anúncio

2 anos

__Secure-3PSID

.google.com.br

Anúncio

2 anos

__Secure-3PSIDCC

.google.com

Anúncio

_fbp

.facebook.com

3 meses

_fbp

.imirante.com

3 meses

_ga

.imirante.com

Monitorando

2 anos

_gid

.imirante.com

Monitorando

1 dia

1P_JAR

.google.com

Anúncio

1 mês

1P_JAR

.google.com.br

Anúncio

1 mês

1P_JAR

.gstatic.com

Anúncio

1 mês

AID

.googleadservices.com

Anúncio

1,5 anos

APISID

.google.com

2 anos

APISID

.google.com.br

2 anos

ASPSESSIONID

imirante.com

c_user

.facebook.com

1 ano

datr

.facebook.com

2 anos

DSID

.doubleclick.net

algumas
horas

DV

www.google.com

alguns
minutos

eyeblaster

.serving-sys.com

Funcional

personalizada.
Construir perfil de interesses do
usuário e exibir anúncios do
Google de forma relevante e
personalizada.
Construir perfil de interesses do
usuário e exibir anúncios do
Google de forma relevante e
personalizada.
Pixel de medições de acesso do
Facebook.
Pixel de medições de acesso do
Facebook.
Cookies de armazenamento do
usuário Google Analytics.
Cookies de armazenamento do
usuário Google.
Armazenar informações de
acesso e personalizar anúncios.
Armazenar informações de
acesso e personalizar anúncios.
Armazenar informações de
acesso e personalizar anúncios.
Armazenar as atividades do
usuário no Google em
dispositivos diferentes, inclusive
para anúncios de publicidade.
Usado pelo Google para
armazenar as preferências do
usuário.
Usado pelo Google para
armazenar as preferências do
usuário.

Ao fechar o ID da sessão definido pelo
navegador servidor web
Rastreamento de usuários, pelo
Facebook, para fins publicitários.
Rastreamento de usuários, pelo
Facebook, para fins publicitários.
Armazenar as atividades do
usuário no Google em
dispositivos diferentes, inclusive
para anúncios de publicidade.
Construir um perfil de interesses
do usuário e exibir anúncios do
Google de forma relevante e
personalizada.
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fr

.facebook.com

IDE

.doubleclick.net

NID

.google.com

sb

.facebook.com

2 anos

SSID

.google.com

2 anos

SSID

.google.com.br

2 anos

ucfunnel_uid

imirante.com

wd

.facebook.com

1 semana

xs

.facebook.com

1 ano

oestadoma

imirante.com

1 hora

HSID

.google.com.br

2 anos

HSID

.google.com

2 anos

SEARCH_SAMESITE .google.com

Monitorando

3 meses

2 anos

Monitorando

6 meses

6 meses

Rastreamento de usuários, pelo
Facebook, para fins publicitários.
Usado pelo Google DoubleClick
para registrar, relatar e avaliar as
ações do usuário com o anúncio
e apresentar-lhe anúncios
segmentados.
Lembrar suas preferências e
outras informações (idioma
preferido, nº de, resultados de
pesquisa, ativação do filtro
SafeSearch do Google).
O Facebook rastreia os usuários
do Facebook com cookies (fr)
usados para fins publicitários.
Usado pelo Google para
armazenar as preferências do
usuário.
Usado pelo Google para
armazenar as preferências do
usuário.
Rastreamento de usuários, pelo
Facebook, para fins publicitários.
Session Cookie
Controle de login no website
(identificar usuário logado)
Usado pelo Google para
armazenar as preferências do
usuário.
Usado pelo Google para
armazenar as preferências do
usuário.
Construir perfil de interesses do
usuário e exibir anúncios do
Google de forma relevante e
personalizada.

