Política de Cookies

1. Introdução
Quando você visita nossa página na Internet, o site pede ao seu navegador
para armazenar um pequeno pedaço de dados (arquivo de texto) em seu
dispositivo, chamado cookie, a fim de lembrar informações sobre você, como
sua preferência de idioma ou informações de login. Esses cookies são
definidos por nós e chamados de cookies primários. Mais especificamente,
usamos cookies para os seguintes fins: fazer com que o usuário permaneça
logado, caso ele escolha esta opção na tela de login e guardar informações
quando o usuário se conecta no sistema.
Continue lendo a nossa Política de Cookies (“Política”) para obter
informações adicionais sobre o tipo de cookies e sua utilização em nosso Site.

2. O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que são gravados em seu
computador quando você acessa sites na Internet. Quando visitado, o
próprio site envia o cookie para o seu computador ou celular, o qual é
armazenado em uma pasta localizada dentro do seu browser navegador de
Internet.

Ressaltamos que os cookies não transferem qualquer tipo de vírus ou malware
para o seu dispositivo, uma vez que atuam meramente como registros das
atividades e das preferências do usuário, sendo atualizados todas as vezes em
que o website for acessado.

3. Qual a utilidade dos cookies?
Utilizamos cookies para analisar como os usuários navegam em nosso website,
assim como para registrar e aprimorar o desempenho e funcionamento deste.
Tal atividade nos permite fornecer uma experiência facilitada e de alta
qualidade, uma vez que estaremos aptos a rapidamente identificar e
solucionar eventuais problemas que possam surgir.

Podemos utilizar cookies para registrar quais páginas do website são mais
populares e qual o método mais eficaz de ligação entre elas. Esta última
também nos auxilia a identificar se você nos encontrou por outro website,
permitindo melhorar as nossas futuras campanhas publicitárias.

Outra função usual dos cookies é armazenar as suas sessões, o que significa
que quando acessar sua conta para consultar sua posição ou realizar a
compra de um produto, um cookie de sessão é instalado para que o website
“lembre” que você já realizou o login. Caso o website não tivesse este cookie,
seria necessário informar suas credenciais de acesso novamente em todas as
páginas que viesse a acessar.

4. Tipos de cookies que utilizamos
Cookies Primários: São os cookies criados e armazenados pelo site que você
está visitando diretamente. Desse modo, os cookies primários nos ajudam a
lembrar de suas preferências, como as configurações de idioma e a realizar
outras funções úteis que nos ajudam a fornecer uma boa experiência ao
usuário.

Cookies de Sessão: Os cookies de sessão são cookies que permanecem arquivados
até que o usuário feche o seu navegador de Internet. Eles geralmente são definidos

apenas em resposta a ações feitas por você que equivalem a uma solicitação de
serviços, como definir suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher
formulários e, além disso, são armazenados temporariamente apenas enquanto
durar a sessão. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo
sobre esses cookies, mas isso fará com que algumas partes do nosso site não
funcionem.

5. Utilizamos cookies de terceiros?
Os cookies de terceiros são aqueles criados por outros sites que, por sua vez, possuem
parte do conteúdo, como anúncios ou imagens, que você vê na página da Internet
acessada. Nesse sentido, informamos que não fazemos o uso de cookies de terceiros
em nosso site.

6. Tabela de cookies
Cookie
Utilizado

Tipo de
Cookie

Cookie expira
em:

Fazer com que o
usuário permaneça
Empresa detentora
logado, caso ele
do website
escolha esta opção
na tela de login.

Cookies
primários

Até o fim da sessão

Guarda informações
Empresa detentora
PHPSESSID
quando o usuário se
do website
loga no sistema.

Cookies
de sessão

Até o fim da sessão

_ga
_gat
_gid

Provedor

Propósito

7. Configurações e preferências de cookies
Grande parte dos navegadores são configurados para automaticamente permitir o
uso de cookies nos seus dispositivos. Porém, disponibilizamos os seguintes mecanismos
para que você realize a configuração e selecione suas preferências de cookies:

Excluir Cookies – Para realizar a exclusão dos cookies coletados em seu dispositivo,
você deve acessar a seção de configurações/preferências de seu navegador e
buscar pela opção de excluir dados de navegação e cookies.

Bloquear ou Permitir Cookies – Se não desejar que os sites armazenem cookies em
seu computador, você pode bloquear os cookies. Informamos que isso pode impedir
que algumas páginas sejam exibidas corretamente. Esta configuração também
deve

ser

realizada

em

seu

navegador,

acessando

a

seção

de

configurações/preferências de privacidade, onde você pode fazer a configuração
se deseja aceitar, bloquear ou receber solicitações sobre cookies primários e de
terceiros.

Se desejar, consulte as instruções de seu navegador para realização das
configurações citadas acima. Segue relação dos principais navegadores para
consulta:

•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox
Microsoft Edge
Opera

8. Informação adicional
Estamos comprometidos em manter a sua informação pessoal segura. Para mais
informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, por favor consulte a
nossa Política de Privacidade.

