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Política de Cookies 

A presente Política de Cookies (“Política”) busca atender à demanda regulatória da 

Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade limitada inscrita 

no CNPJ/ME sob o número 41.592.532/0001-42, e Mérito Investimentos S.A, sociedade 

anônima inscrita no CNPJ/ME sob o número 15.632.652/0001-16, ambas localizadas na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Funchal, nº418, 21º andar, Vila Olímpia, 

CEP 04551-060 (“Mérito DTVM” e “Mérito Investimentos, respectivamente, sendo em 

conjunto como “Grupo Mérito”). 

O Grupo Mérito está empenhado em proteger e respeitar a sua privacidade. Esta política 

explica como e por que usamos cookies quando você visita o site da Mérito 

Investimentos. Por favor, encorajamos que leia esta Política juntamente com nossa 

Política de Privacidade. 

1. O que são Cookies 

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é baixado para o seu dispositivo 

enquanto você navega em nosso site. Eles podem ser usados para melhorar sua 

experiência de uso de um site ou para rastrear o uso de um site para que possa ser 

aprimorado para atender às suas necessidades ou para fornecer informações que sejam 

relevantes para você. 

Nosso site usa cookies de sessão e persistentes: 

Os cookies de sessão permitem que nosso site vincule suas ações durante uma 

determinada sessão do navegador. Eles expiram cada vez que você fecha o navegador e 

não permanecem nele. 

Os cookies persistentes permitem que nosso site se lembre de suas preferências e 

configurações quando você visitar nosso site no futuro. Eles são armazenados no seu 

dispositivo entre as sessões do navegador até a data de expiração ou você os exclui do 

cache. 



Para algumas das funções em nosso site, usamos fornecedores terceirizados, por 

exemplo, quando você visita uma página com um link para o YouTube. Esses vídeos ou 

links podem conter cookies de terceiros ou tecnologias semelhantes de acordo com as 

próprias políticas de terceiros.  

2. Quais são os benefícios dos cookies? 

Os cookies são usados para tornar a experiência do usuário na web mais rápida, 

conveniente e personalizada. Por exemplo, você pode selecionar um idioma para 

visualizar um site na primeira vez que o visitar. Quando você visitar o site novamente, 

ele salvará sua preferência. 

3. Tipos de cookies segundo o prazo que permanecem ativados: 

Segundo o prazo que permanecem ativados no equipamento terminal, podemos 

distinguir: 

a) Cookies de sessão:  

São um tipo de cookie desenhado para coletar e armazenar dados enquanto o usuário 

acessa uma página na Web. Costuma-se empregar para armazenar informações que só 

interessam conservar para a prestação do serviço solicitado pelo usuário em uma única 

ocasião (por exemplo, uma lista de produtos adquiridos). 

b) Cookies persistentes:  

São um tipo de cookie onde os dados permanecem armazenados no terminal e podem 

ser acessados e tratados durante um período definido pelo responsável pelo cookie, e 

que pode variar de alguns minutos até vários anos.  

4. Tipos de cookies segundo a entidade que os gerencia: 

Dependendo de quem seja a entidade que gerencia o equipamento ou domínio de onde 

os cookies são enviados e que tratem os dados que sejam obtidos, podemos distinguir: 

a) Cookies próprios:  



São aqueles enviados ao equipamento terminal do usuário de um equipamento ou 

domínio gerenciado pelo próprio editor, e de onde é prestado o serviço solicitado pelo 

usuário. 

b) Cookies de terceiros: 

São aqueles que são enviados ao equipamento terminal do usuário de um equipamento 

ou domínio que não é gerenciado pelo editor, mas sim por outra entidade que trata os 

dados obtidos através dos cookies. 

Caso os cookies sejam instalados a partir de um equipamento ou domínio gerenciado 

pelo próprio editor, mas as informações que se recolhem por meio dos mesmos sejam 

obtidas por um terceiro, eles não podem ser considerados cookies próprios.  

5. Cookies utilizados 

O Grupo Mérito utiliza apenas Cookies de terceiros dos tipos: 

a) Preferences: 

Cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. 

Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre as métricas do número de visitantes, 

taxa de rejeição, origem do tráfego, etc. 

b) Statistics: 

Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de 

desempenho do site, o que ajuda a fornecer uma melhor experiência do usuário para os 

visitantes. 

c) Marketing: 

São cookies projetados especificamente para coletar informações no dispositivo para 

exibir anúncios com base em tópicos relevantes de seu interesse. Os anunciantes 

colocarão esses cookies em um site com a permissão do operador do site. 

6. Tabela dos cookies utilizados 



a) Preferences; 

 

Cookie Domínio Path Descrição Expir. 

_lang [ad.linkedin.co
m] 

https://px.ad
s.linkedin.co
m/collect?v=
2fmt=jspid=3
542993time=
16322545937
14url=https%
3A%2F%2Fm
eritoinvestim
entos.com. 
br%2Fplanne
r-ajusta-
fundo-
imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda%2F  

Este Cookie é utilizado para uso e 
seleção da versão e linguagem do 
website 

Apenas 
durante 
a sessão 

 

b) Statistics; 

 

Cookie Domínio Path Descrição Expir. 

_dc_gt
m_ua-# 

[google.com] https://merit
oinvestiment
os.com.br/pl
anner-ajusta-
fund o-
imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda/ 

Este cookie é usado para otimizar a 
velocidade de carregamento do 
website. 

1 dia 

_gid [google.com] https://merit
oinvestiment
os.com.br/pl
anner-ajusta-
fundo-

Este cookie é instalado pelo Google 
Analytics. O cookie é usado para 
armazenar informações de como os 
visitantes usam um site e ajuda na 
criação de um relatório analítico de 

1 dia 
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imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda// 

como o site está se saindo. Os dados 
coletados incluem o número de 
visitantes, a fonte de onde vieram e 
as páginas visitadas de forma 
anônima. 

tld http 
s://my.helloba
r.com/module
s.js 

https://merit
oinvestiment
os.com.br/pl
annerajustaf
undo-
imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda/ 

Este cookie é usado para otimizar a 
velocidade de carregamento do 
website. 

Sessão 

_gat [google.com] meritoinvesti
mentos.com.
br / 

Esses cookies são instalados pelo 
Google Universal Analytics para 
controlar a taxa de solicitação e 
limitar a coleta de dados em sites de 
alto tráfego. 

1 dia 

_sp_ro
ot_do
main_t
est_# 

[google.com] https://merit
oinvestiment
os.com.br/pl
annerajustaf
undo-
imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda/ 

O cookie é usado para armazenar 
informações de como os visitantes 
usam um site e ajuda na criação de 
um relatório analítico de como o site 
está se saindo. 

Sessão 

Analyti
csSync
History 

[linkedin.com] https://merit
oinvestiment
os.com.br/pl
annerajustaf
undo-
imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda/ 

O cookie é usado para sincronização 
de informações com sistema de 
análise de provedores 3ºs 

29 dias 

collect [google-
analytics.com] 

https://merit
oinvestiment
os.com.br/pl

Usado para enviar as informações e 
dados para o Google Analytics sobre 
a visita e comportamento do 

Sessão 



annerajustaf
undo-
imobiliario-
as-
exigencias-
da-cvm-para-
retomar-
venda/ 

visitante. Utilizado para 
rastreamento em conjunto para 
inclusão de canais de marketing 

 

c) Marketing 

IDE doubleclick.net https://meritoi
nvestimentos.
com.br/planne
rajustafundo-
imobiliario-as-
exigencias-da-
cvm-para-
retomar-
venda// 

Este cookie é definido pela Doubleclick 
e contém informações sobre como o 
usuário final usa o site e qualquer 
publicidade que o usuário final possa 
ter visto antes de visitar o referido 
site. 

1 ano 

_trf.sr
c 

[google-
analytics.com] 

https://meritoi
nvestimentos.
com.br/planne
rajustafundo-
imobiliario-as-
exigencias-da-
cvm-para-
retomar-
venda/ 

Este cookies é utilizado para 
identificação de como o usuário 
chegou ou encontrou o website 

2 anos 

_fbp [googletagman
ager] 

https://meritoi
nvestimentos.
com.br/planne
rajustafundo-
imobiliario-as-
exigencias-da-
cvm-para-
retomar-
venda/ 

Este cookie é usado para envio e 
enquadramento de publicidade e 
produto conforme indicação de 3º 
provedores de marketing 

3 meses 

bcook
ie 

[linkedin.com] https://meritoi
nvestimentos.
com.br/planne
rajustafundo-
imobiliario-as-
exigencias-da-
cvm-para-

Cookie utilizado pelo linkedin para 
rastreio de uso de produtos 
licenciados 

2 anos 



retomar-
venda/ 

collec
t 

[eye.rd.service
s] 

https://meritoi
nvestimentos.
com.br/planne
rajustafundo-
imobiliario-as-
exigencias-da-
cvm-para-
retomar-
venda/ 

Coleta as informações e dados de 
comportamento e interações do 
usuário no website para otimizar e 
tornar mais relevantes eventuais 
publicidades a serem apresentadas. 

Seção 

User
Matc
hHist
ory 

[linkedin.com] https://meritoi
nvestimentos.
com.br/planne
rajustafundo-
imobiliario-as-
exigencias-da-
cvm-para-
retomar-
venda/ 

Coleta as informações e dados de 
comportamento e interações do 
usuário no website para otimizar e 
tornar mais relevantes eventuais 
publicidades a serem apresentadas 

Seção 

7. Gerenciando os seus Cookies 

Ao aceitar nosso aviso de cookie e continuar a usar nosso site sem alterar suas 

configurações, você concorda com nosso uso de cookies conforme descrito acima. 

Você pode alterar suas configurações de cookies em seu navegador web a qualquer 

momento. No entanto, observe que a remoção ou bloqueio de cookies pode afetar a 

experiência do usuário e partes do site podem não estar totalmente funcionais. 

Para cancelar o rastreamento do Google Analytics em todos os sites, visite 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

8. Usando seu navegador para controlar cookies 

A maioria dos navegadores permite que você visualize, gerencie, exclua e bloqueie 

cookies de um site. Esteja ciente de que se você excluir todos os cookies, todas as 

preferências definidas serão perdidas, incluindo a capacidade de cancelar cookies, pois 

essa função em si exige a colocação de um cookie de exclusão em seu dispositivo. As 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


orientações sobre como controlar os cookies para navegadores comuns estão no link 

abaixo. 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=en    

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences   

MacOS Safari: 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US   

Microsoft Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

9. Mudanças em nossas Política de Cookies 

Ocasionalmente, atualizaremos esta Política de Cookies para refletir as mudanças em 

nossas práticas e serviços. Quando publicarmos alterações nesta Política de Cookies, 

revisaremos a data da “Última atualização” no topo desta Política de Cookies. 

Recomendamos que você verifique esta página de tempos em tempos para se informar 

sobre quaisquer alterações nesta Política de Cookies ou qualquer uma de nossas outras 

políticas.  
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