Política de Cookies
1. Introdução
Esta Política de Cookies aplica-se a quaisquer websites, aplicativos ou
plataformas operadas por nós, Grupo ABR, ou em nosso nome (“nossas
Plataformas Digitais”).
O Grupo ABR busca explicar, de forma transparente e específica pela presente
Política de Cookies, como, quando e o porquê da utilização de Cookies.
Ao acessar as nossas Plataformas Digitais, o usuário autoriza o uso cookies de
acordo com a presente Política de Cookies. Caso não concorde com o uso de
Cookies dessa forma, o usuário poderá utilizar a nossa ferramenta de
preferências de Cookies ou ajustar as configurações de seu navegador para não
permitir seu uso.
Desabilitar o uso de cookies poderá impactar em sua experiência como usuário
ao visitar as nossas Plataformas Digitais.
2. Uso de Cookies
Um Cookie é um arquivo de texto que é instalado no navegador de um
computador ou dispositivo móvel pelo servidor de um site ao ser acessado.
Os Cookies podem ser instalados pelo servidor do site do Grupo ABR ou por
seus parceiros.
O Grupo ABR usa Cookies para tornar a interação entre o usuário e o site mais
rápida e fácil, além de ajudar o usuário a navegar entre diferentes partes do site.
Os Cookies também podem ser usados para tornar o conteúdo ou anúncio em
um site mais relevante para o usuário e podem ser adaptados de acordo com
seu interesse e necessidades pessoais.
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3. Tipos de Cookies
Os Cookies utilizados pelo Grupo ABR podem ser divididos dependendo de sua
origem, função e vida útil.
3.1 Origem
Cookies Primários: são os Cookies inseridos diretamente pelo Grupo ABR.
Cookies de Terceiros: são os Cookies inseridos por terceiros, como Google
Analytics, YouTube, anunciantes.
3.2 Função
Cookies Necessários: são os Cookies essenciais para fazer com que o(s) site(s)
do Grupo ABR funcionem corretamente e permita que o usuário navegue pelo
site e utilize todos os recursos. Se o usuário recusar esses Cookies, partes do
site não funcionarão. Esses Cookies não identificam o usuário. Por exemplo, os
Cookies necessários são necessários para o balanceamento de carga do
servidor do site, verificando sua funcionalidade.
Cookies Funcionais: são os Cookies que permitem que o site do Grupo ABR
lembre das escolhas feitas pelo usuário do site, visando facilitar o acesso ao site
e sua utilização em uma próxima oportunidade. Esses Cookies podem coletar
informações pessoais divulgadas pelos usuários, como nome ou uma foto do
perfil. Exemplos de informações coletadas por Cookies funcionais incluem, entre
outros, nome do usuário do visitante, preferência de idioma, conteúdo de
carrinho de compras.
Cookies de Desempenho: são os Cookies que permitem entender como o
usuário interage com o site, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o
tempo gasto no site, os problemas encontrados. Esses Cookies ajudam a
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melhorar o desempenho do site. Esses Cookies não identificam o usuário e todos
os dados coletados e agregados anonimamente. Por exemplo, os cookies de
desempenho permitem que o Grupo ABR conte o número de visitantes e rastreie
as páginas mais populares.
Cookies não funcionais – segmentação e publicidade: são os Cookies que
mantêm o registro de produtos e serviços nos quais o usuário pode estar
interessado. Essas informações são utilizadas para mostrar anúncios que são
adotados para o interesse do usuário em outros sites que fazem parte da rede
de publicidade. Esses Cookies permitem que um perfil seja cumprido com base
no comportamento de navegação e permitem a entrega de conteúdo mais
relevante e adaptado aos interesses do usuário. Esses Cookies rastreiam o
usuário pelo número de IP. Por exemplo, as informações coletadas por meio de
um Cookie de direcionamento são usadas para medir a eficácia de uma
campanha publicitária do Grupo ABR.
Cookies Sociais: são os Cookies de plugins sociais de vários terceiros, como
Facebook e Twitter. Esses Cookies permitem que o usuário do site compartilhe
o conteúdo em determinadas redes sociais. Por exemplo, um plugin do Facebook
que permite que os usuários se registrem utilizando os detalhes da sua conta.
3.3 Vida útil
Cookies Permanentes: são os Cookies que permanecem no dispositivo do
usuário por um período definido nos Cookies. Eles são ativados sempre que o
usuário visitar o site. A maioria dos Cookies não funcionais são permanentes.
Cookies de Sessão: são os Cookies que podem ser utilizados para simplificar as
ações do usuário e vinculá-las uma à outra durante uma sessão do navegador.
Uma sessão do navegador inicia quando um usuário abre uma nova tela do
navegador e termina quando a tela do navegador é fechada. Todos os Cookies
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de Sessão são removidos quando o navegador é fechado. A maioria dos Cookies
de Sessão são Cookies funcionais.
4. Controle e exclusão de Cookies
A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar
automaticamente os Cookies. O usuário pode alterar as configurações para
bloquear o uso de Cookies ou alertá-lo quando um Cookie estiver sendo enviado
para seu dispositivo. Existem várias formas de gerenciar Cookies. Consulte as
instruções do seu navegador ou a seção de ajuda para saber mais sobre como
ajustar ou alterar as configurações do seu navegador.
Desabilitar os Cookies que o Grupo ABR utiliza, pode impactar a experiência do
usuário em nossas Plataformas Digitais, por exemplo, o usuário talvez não
consiga visitar certas áreas de uma página nossa ou talvez não receba
informações personalizadas quando visitar uma página.
Caso o usuário utilize dispositivos diferentes para acessar as nossas
Plataformas Digitais (por exemplo, computador, smartphone, tablet, etc.) deverá
assegurar-se de que cada navegador de cada dispositivo está ajustado para
atender suas preferências quanto aos Cookies.
A maioria dos navegadores da Web aceita cookies de forma automática, mas
fornece controles que permitem bloqueá-los ou excluí-los. Para obter mais
informações sobre como controlar cookies consulte as instruções de seu
navegador.
5. Categorias de Cookies utilizados e respectivas finalidades
O Grupo ABR apresenta abaixo os detalhes sobre o uso dos Cookies nas suas
Plataformas Digitais, bem como as finalidades de tratamento dos dados que os
justificam.
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O Grupo ABR garante que os dados pessoais coletados não são armazenados
além do estritamente necessário. Os dados pessoais coletados dos Cookies de
Sessão poderão ser armazenados por um período maior que a própria sessão,
mas não mais do que o necessário para atingir a finalidade especificada.
Com a finalidade de proporcionar aos usuários a possibilidade de configurar o
funcionamento dos Cookies, o Grupo ABR disponibiliza abaixo sua ferramenta
de Preferência de Cookies onde você poderá ver os tipos de cookies utilizados,
sua finalidade e terá possibilidade de controlar o seu consentimento para o uso
deles, se aplicável.
PREFERÊNCIA DOS COOKIES
Tipos

Finalidade

Consentimento

COOKIES

Cookies essenciais para fazer SEMPRE ATIVOS

NECESSÁRIOS

com que o(s) site(s) do Grupo
ABR funcionem corretamente e
permita que o usuário navegue
pelo site e utilize todos os
recursos. Se o usuário recusar
esses Cookies, partes do site não
funcionarão. Esses Cookies não
identificam

o

usuário.

Por

exemplo, os Cookies necessários
são

necessários

balanceamento

de

para

o

carga

do

servidor do site, verificando sua
funcionalidade.
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COOKIES

DE Cookies que permitem entender (opção de aceite e recusa)

DESEMPENHO

como o usuário interage com o
site,

fornecendo

informações

sobre as áreas visitadas, o tempo
gasto

no

informações

site,

fornecendo

sobre

as

áreas

visitadas, o tempo gasto no site,
os problemas encontrados. Esses
Cookies ajudam a melhorar o
desempenho

do

site.

Esses

Cookies não identificam o usuário
e todos os dados coletados e
agregados anonimamente.
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