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Política de Cookies

Esta Política de Cookies tem o objetivo de fornecer informações complementares à 
nossa Política de Privacidade. 

1. Cookies são arquivos de dados que são armazenados no dispositivo que você utiliza para acessar e

utilizar os aplicativos que são executados a partir dos nossos sites, eles também são utilizados para

que possamos enriquecer sua experiência no uso desses aplicativos.

2. Fazemos uso de cookies que estão ligados diretamente ao funcionamento da tecnologia que
utilizamos nos nossos aplicativos e outros com funcionalidades adicionais. Podemos classificar os
cookies como:
• Cookies essenciais: São aqueles estritamente necessários para o funcionamento de sites e seus

aplicativos.
• Cookies de desempenho: Ajudam a medir o desempenho dos nossos sites e aplicativos para

melhorar a sua experiência de navegação.
• Cookies de funcionalidade: Permitem melhorar a sua experiência de uso das funcionalidades.
• Cookies de publicidade: Usados para prover publicidade para os nossos visitantes.
• Cookies de mídia social: Permitem que você compartilhe conteúdo em canais de mídia social,

como Facebook, Twitter e Linkedin.

3. Nós utilizamos cookies pelos seguintes motivos:

• Para tornar nosso site mais fácil de ser utilizado.
Armazenamos a navegação dos nossos clientes e estudamos a melhor disposição dos menus e links
para promover melhoria contínua na experiência de navegação.

• Para fornecer um conteúdo personalizado.
Armazenamos as preferências do usuário, o idioma, informações de dispositivos e navegadores,
informações de perfil, o nível de uso do serviço e as páginas acessadas de nosso site, a fim de
personalizar o conteúdo exibido.

• Para melhorar nossos serviços.
Usamos cookies para medir o uso de nossos sites e dados de referência, bem como, ocasionalmente,
exibir versões diferentes de conteúdo para você. Essas informações nos ajudam a desenvolver e
melhorar nossos serviços. Elas nos ajudam a nos concentrar nas partes do serviço de seu maior
interesse e otimizar o conteúdo exibido que pode incluir conteúdo de marketing.

• Por motivos de segurança.
Usamos cookies para autenticar sua identidade em funcionalidades mais sensíveis e confirmar se
você está conectado a algum site, aplicativo ou em algum dos nossos sistemas operacionais.
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• Para obter métricas sobre sua experiência em nossos websites e aplicativos.
Essas métricas podem variar conforme o que a equipe técnica esteja medindo ou estudando para
aplicar melhorias ao site ou aplicativo. Por exemplo, podemos coletar dados sobre o número de
cliques realizados em uma navegação, se o usuário saiu e voltou de determinada página, qual a
sequência de preenchimento dos campos de um formulário de cadastro ou de algum questionário de
pesquisa, além de outros detalhes relacionados à experiência. No entanto, essas informações são
agrupadas e mantidas exclusivamente de forma consolidada e anônima.

• Para apresentar anúncios a você.
Nós, nossos prestadores de serviços e os parceiros comerciais com quem trabalhamos, podemos
armazenar cookies quando você visita nossos site , ao abrir e-mails que enviamos para você, com o
intuito de fornecer conteúdo de marketing mais personalizado (sobre nossos ou outros serviços) e
para avaliar se esse determinado conteúdo é útil ou eficaz.

Nós também podemos utilizar cookies para proporcionar ações de marketing mais adequadas ao seu
perfil de navegação, por intermédio dos nossos parceiros de autenticação como: Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram e aplicativos correlatos.

Se você não quiser receber anúncios personalizados com base na sua atividade online, é possível
cancelar essa funcionalidade - veja como no item 4 abaixo.

4. Uso de cookies das mídias sociais como Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e aplicativos 
correlatos.

• Acesso com o apoio de mídias sociais
Nós utilizamos os cookies criados pelos aplicativos de mídias sociais que permitem a identificação dos
usuários e visitantes dos nossos sites. Essa funcionalidade, que toma como premissa o seu
consentimento, permite que utilizemos as informações que você já cadastrou naquele site. O
entendimento do modo como as informações são utilizadas pelas mídias sociais deve ser obtido apor
intermédio da revisão dos respectivos Termos de Utilização e Políticas de Privacidade dessas mídias.

• Google Analytics
Os recursos do Google Analytics são utilizados para nos ajudar a compreender, de forma mais ampla,
como você utiliza os sites e melhorar a sua experiência. Estes cookies podem rastrear
comportamentos de navegação, tais como o tempo que você gasta nos sites e as páginas que visita,
para podermos continuar a produzir conteúdo de publicidade atrativos. Para mais informações sobre
os cookies da Analítica Google, veja a página oficial do Google Analytics. Se você desejar desativar a
coleta de cookies do Google Analytics você pode baixar o complemento (“add-on”) para desativação
do Google Analytics disponibilizado pela Google ou apor intermédio do gerenciador de preferências
de seu navegador.
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5. É possível visualizar os cookies que utilizamos nas configurações do navegador, e eliminá-los ou
bloqueá-los. Nos links abaixo com os navegadores mais populares, você encontra mais detalhes sobre
como desativar ou deletar cookies:

• Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-
BR

• Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s)

• Safari 
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

• Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

6. Ao apagar os cookies nas configurações do navegador, você não verá mais mensagens
personalizadas, mas continuará visualizando anúncios genéricos que não foram baseados nas

informações que você forneceu à BR Distribuidora.

7. Utilização de cookies de terceiros
Prestadores de serviços de tecnologia poderão utilizar seus próprios cookies nos sites que
disponibilizamos, depois de uma justificativa e com nossa análise e autorização para este uso.

8. Caso você tenha dúvidas sobre o conteúdo desta Política de Cookies, informações sobre os seus
dados pessoais ou sobre os seus direitos, orientamos entrar em contato no canal de atendimento
disponível no link abaixo:

https://www.br.com.br/pc/fale-conosco/ouvidoria


