POLÍTICA DE COOKIES
Oi! Tudo bem?
Esta
Política
de
Cookies tem como objetivo
te ajudar a entender que os
cookies são mecanismos
usados em nossos sites
para que sua experiência
de navegação seja a melhor
possível.

O que são cookies?

São arquivos de texto instalados no seu computador, tablet ou
celular, por meio do navegador quando você acessa o nosso site.
Ou seja, é um mecanismo que permite que o site reconheça o
seu dispositivo de acesso sempre que você acessá-lo.

Funções dos Cookies

Os cookies guardam informações genéricas, que servem para
entendermos a forma como os usuários chegam até o nosso site e
como o utilizam, recolhendo informações como região de acesso.

Esta Política de
Privacidade
é
aplicável a todo o
território brasileiro.

Cookies essenciais

São os cookies necessários para o acesso a áreas específicas do
site, ou seja, que permitem a sua navegação, a utilização de
ferramentas e opções que nós disponibilizamos, como login,
acessos, efetivação das compras, etc.

Cookies analíticos

São os cookies de análise, que nos permitem entender a forma
como você interage em nossos sites, compreendendo ainda o
monitoramento da performance de acesso, sem recolher suas
informações pessoais, mas garantindo e permitindo a
personalização da sua experiência de navegação. Com esses
cookies sabemos quais páginas são mais acessadas e a relação
entre elas, ou quais podem possuir algum erro.

Aceite do usuário
O usuário pode a qualquer
momento registrar o seu
aceite a nossa Política e
decidir se quer ser notificado
sobre a recepção de cookies.

Cookies de funcionalidade
São os cookies de análise, que nos permitem entender a forma
como você interage em nossos sites, compreendendo ainda o
monitoramento da performance de acesso, sem recolher suas
informações pessoais, mas garantindo e permitindo a
personalização da sua experiência de navegação. Com esses
cookies sabemos quais páginas mais acessadas e a relação entre
elas, ou quais podem possuir algum erro.

Nossos sites
Institucional

E-commerce

Cookies Permanentes
São os cookies que ficam armazenados no seu navegador de
internet e nos dispositivos que você acessa, e são ativados sempre
que você visita um site, permitindo uma navegação personalizada.

Cookies de Sessão
São os cookies que ficam armazenados de forma temporária, pois
só se vinculam ao seu navegador enquanto você está acessando o
site, são utilizados para identificar problemas e implementar
possibilidades de navegação.

Esta Política de Cookies poderá ser
alterada a qualquer momento, sem aviso
prévio.

Remoção do Aceite

O usuário pode a qualquer
momento alterar o seu registro de
aceite as nossas Políticas e alterar
as suas preferências de cookies
clicando aqui.
Porém, desativar os cookies
pode prejudicar a sua experiência
de navegação.

