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Política de Cookies 

Atualizada em 23 de junho de 2021. 

Nosso site usa cookies para melhorar o desempenho e aprimorar a sua 

experiência de navegação. Certas áreas do nosso site também utilizam cookies 

para entender mais sobre você, para que possamos oferecer uma experiência 

de navegação mais personalizada. Ao continuar a usar este website, você toma 

conhecimento de que nós poderemos instalar cookies ou outras tecnologias 

similares em seu equipamento, inclusive dispositivo móvel. 

O que são cookies? 

Cookies são pequenos arquivos, contendo algumas poucas informações sobre 

seu acesso, e que são baixados para seu dispositivo quando você visita um site. 

Estes arquivos permitem ao site reconhecer o seu equipamento e registrar sua 

interação nas páginas do próprio site. O termo "cookie" pode ser usado para 

descrever uma série de tecnologias, incluindo, mas não se limitando a pixel tags, 

web beacons e identificadores de dispositivo móvel. 

Por que usamos cookies? 

Os cookies exercem muitas tarefas diferentes, como otimizar sua navegação 

pelas páginas, lembrar suas preferências, e personalizar sua experiência 

durante a navegação. Eles ainda ajudam a garantir que os anúncios e outros 

conteúdos que você acessar online são relevantes para você. Além disso, são 

utilizados para coletar dados estatísticos. 

Como os Cookies são utilizados pela 

ABCasa? 

A ABCasa utiliza os seguintes tipos de Cookies: 

Cookies de Preferências - Os cookies de preferências coletam informações 
sobre suas escolhas e preferências, permitindo que os nossos Sites se lembrem 
do idioma, localização, dispositivo utilizado ou outras configurações e que a sua 
experiência seja personalizada de acordo com essas preferências. 
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Cookies Analíticos/Estatísticos - Os cookies analíticos coletam informações 
sobre a utilização dos Sites, permitindo-nos aperfeiçoar o seu funcionamento. 
Os cookies analíticos, por exemplo, mostram-nos quais são as páginas mais 
visitadas nos Sites, ajudam-nos a registar quaisquer dificuldades que os usuários 
sintam na navegação nos Sites, e mostram-nos se a nossa publicidade é eficaz 
ou não. 

Cookies de Publicidade/Marketing - Os cookies de publicidade são utilizados 
para fins de marketing, permitindo o direcionamento dos anúncios que aparecem 
para você com base nos seus interesses. O objetivo é tornar o conteúdo 
publicitário mais relevante para você, melhorar os relatórios sobre o 
desempenho da campanha e evitar a exibição de anúncios que você já viu. 

Dentro destas três categorias, os cookies podem ser classificados como cookies 
“de sessão” ou “persistentes”. 

Cookies “de sessão” são temporários e, uma vez que você fechar a janela do 
navegador, eles serão excluídos de seu dispositivo. 

Os cookies “persistentes” permanecem no seu dispositivo até sua data de 
expiração e são usados pelo site para reconhecer seu dispositivo quando você 
voltar. 

Vocês usam cookies de terceiros? 

Alguns cookies que usamos são de outras empresas, como Google Analytics, 

para nos prover inteligência analítica sobre nossos sites. Estas companhias 

usam códigos de programação para coletar informações sobre sua interação 

com nossos sites, como as páginas que você visita, os links nos quais você clica 

e por quanto tempo você permanece conectado em nossos sites. Este código 

fica ativo somente enquanto você estiver no site da ABCasa. 

Que outras tecnologias de rastreamento 

utilizamos? 

Podemos também usar web beacons (inclusive pixels de conversão) ou outras 

tecnologias para fins semelhantes, e podemos incluí-los em nossos sites, em 

mensagens de e-mail de marketing ou em nossos boletins informativos e 

websites de afiliadas, para determinar se as mensagens foram abertas e se os 

links foram clicados. Os web beacons não instalam informações em seu 

dispositivo, mas podem trabalhar em conjunto com os cookies para monitorar a 
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atividade do site. Pixels de conversão são pequenos códigos localizados numa 

página web em particular que são alterados quando alguém visita a página, 

resultando num aumento da contagem de conversão. 

E se eu não quiser os cookies? 

Ao utilizar nosso site, você concorda que nós podemos instalar cookies em seu 

dispositivo, conforme explicado abaixo. No seu primeiro acesso, surgirá uma 

“barra de cookies” onde você pode consentir com quais tipos de cookies serão 

instalados, com exceção daqueles que são considerados essenciais para a 

navegação. Caso você queira remover os cookies existentes em seu dispositivo, 

você conseguirá fazê-lo usando as opções do navegador. Caso você queira 

bloquear cookies futuros em seu dispositivo, você poderá alterar a configuração 

do navegador para fazê-lo.  

Por favor, tenha em mente que a exclusão e o bloqueio de cookies terão impacto 

em sua experiência de usuário, pois partes do site podem não funcionar 

corretamente. A menos que você tenha ajustado a configuração do navegador 

para bloquear os cookies, nosso sistema emitirá cookies quando você visitar 

nosso site ou clicar em um link de um e-mail que enviarmos a você, mesmo se 

você já tiver excluído nossos cookies. 

Caso tenha alguma pergunta acerca desta Política de Cookies, por favor contate-

nos por meio do e-mail: dpo@abcasa.com.br  

Cookies que utilizamos em nosso site: 

 

Cookies Necessários 
Nome Provedor Função Prazo Tipo 

XSRF-TOKEN 
Vitrineabcasa.co

m.br 

Garante a segurança de 
navegação do visitante, evitando 
falsificação de solicitação entre 
sites. Este cookie é essencial para 
a segurança do site e do visitante.  

1 dia HTTP 

Modalabout 
Vitrineabcasa.co

m.br 

Usado para controlarmos quando 
mostrar o modal de seja bem-
vindo 

Persistente HTML 
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Vitrine_abca
sa_session 

Vitrineabcasa.co
m.br 

Usado para controle e 
identificação de sessão do usuário 
logado. 

1 dia HTTP 

 

Cookies Analíticos 

_ga 
Vitrineabcasa.co

m 

Registra um ID exclusivo que é 
usado para gerar dados 

estatísticos sobre como o 
visitante usa o site. 

2 anos HTTP 

_gat 
Vitrineabcasa.co

m.br 
Usado pelo Google Analytics para 

controlar a taxa de solicitação 
1 dia  HTTP 

_gid 
 

Vitrineabcasa.co
m.br 

Registra um ID exclusivo que é 
usado para gerar dados 

estatísticos sobre como o 
visitante usa o site. 

1 dia  HTTP 

Collect 
Google-

analytics.com 

Usado para enviar dados ao 
Google Analytics sobre o 

dispositivo e o comportamento 
do visitante. Rastreia o visitante 

em dispositivos e canais de 
marketing. 

Sessão Pixel 
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