
Política de Privacidade da E-CONSTRUMARKET  

Portal AECweb e Galeria da Arquitetura  

Bem-vindo à E-CONSTRUMARKET. Leia com atenção nossa política de privacidade para conhecer 
as vantagens, facilidades e os recursos disponíveis nos portais da empresa, bem como os termos 
e as condições nas quais suas informações pessoais poderão ser utilizadas. Esta política poderá 
ser atualizada a qualquer tempo, sem aviso prévio, pela E-CONSTRUMARKET, razão pela qual é 
recomendada a sua verificação esporádica.  

Ao utilizar os portais da E-CONSTRUMARKET, você concorda com estes termos e condições.  

1. Privacidade 
Temos o compromisso de respeitar sua privacidade e garantir o sigilo de todas as informações 
compartilhadas conosco.   
Os portais da E-CONSTRUMARKET foram desenvolvidos atendendo as melhores práticas de 
segurança, para proteger de maneira eletrônica e processual as informações pessoais solicitadas 
por nós.   
Utilizaremos seus dados cadastrados em nossos sites apenas para lhe manter informado de 
todas as novidades sobre o universo da arquitetura, engenharia e construção, por meio de 
informativos enviados por correio eletrônico.  

2. Informações pessoais solicitadas 
Os portais da E-CONSTRUMARKET procuram prestar sempre serviços e informações que 
atendam às suas necessidades, expectativas e preferências.  

Ao preencher nosso cadastro, suas informações serão armazenadas em um Servidor Seguro. 
Algumas informações são obrigatórias, e outras, importantes para que a E-CONSTRUMARKET 
possa conhecê-lo melhor.   
Após completar seu cadastro, você terá acesso aos diversos recursos disponíveis nos portais, 
como: diretório de fornecedores, catálogo de produtos e materiais, acervo de projetos, 
comércio eletrônico, ferramentas de especificação, estudos de caso, entidades, web seminários, 
vídeos e conteúdo especializado que aborda de maneira prática os temas mais relevantes do 
setor.   

3. Envio de e-mails 
A E-CONSTRUMARKET, sempre respeitando a privacidade de seus participantes, envia 
mensagens por correio eletrônico tais como:   
a) Boletins e Informativos com conteúdo especializado em arquitetura, engenharia e 
construção. Vídeos, novidades, reportagens, entrevistas, matérias técnicas, projetos, estudos de 
caso, produtos e convites para web seminários   
b) Comunicações promocionais que contêm ofertas de parceiros da rede E-CONSTRUMARKET 
selecionadas para nossos participantes. A frequência de envio varia de acordo com a interação 
do beneficiário com nossos e-mails.  
Caso queira deixar de receber nossos e-mails, basta selecionar no rodapé de cada e-mail a opção 
“Cancele sua inscrição aqui”. Você será redirecionado à página de confirmação do 
cancelamento.  



Em caso de dúvidas ou dificuldades, entre em contato conosco pela central de atendimento nos 
telefones +55 (11) 3879.7777 ou, se preferir, envie sua solicitação por e-mail, acessando a seção 
“Fale Conosco” em nosso site.  

4. Endereço físico da E-CONSTRUMARKET: 
Rua Atilio Piffer, 571, bairro: Casa Verde, São Paulo, SP.   
 
Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas.  


