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1. OBJETIVO  

Esta Política de Cookies aplica-se a quaisquer websites, aplicativos ou plataformas operadas pelas 

empresas: ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A; ALGAR TI CONSULTORIA S/A; e ENGESET 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, doravante em conjunto denominadas indistintamente 

como “ALGAR TECH”, ou em nosso nome (“nossas Plataformas Digitais”). 

A ALGAR TECH 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 nos termos desta 

Política. 

Caso não concorde com o uso de Cookies dessa forma, o usuário poderá (i) ajustar as 

configurações de seu navegador para não permitir o uso de Cookies ou (ii) não acessar as nossas 

Plataformas Digitais. 

Desabilitar o uso de cookies poderá impactar em sua experiência como usuário ao visitar as nossas 

Plataformas Digitais. 

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre a Política de Cookies das nossas Plataformas Digitais, 

o usuário poderá entrar em contato conosco por meio do endereço eletrônico: 

@dataprivacy@algartech.com 

 

2. DOCUMENTOS REFERENCIAIS 

● Lei Geral de Proteção aos Dados - (LGPD) - Lei nº 13.709/2018; 

 

3. DEFINIÇÕES 

 

3.1.  Cookies 

Cookies são arquivos digitais com pequenos fragmentos de dados (e geralmente com um identificador 

único), que são armazenados no dispositivo do usuário por meio do navegador ou aplicativo e que 

guardam informações relacionadas com suas preferências. 

 

4.  DESCRIÇÃO 
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4.1.  Generalidades 

4.1.1.  Para que servem os Cookies? 

Os Cookies servem para aprimorar a experiência do usuário, tanto em termos de performance 

como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados serão direcionados 

às necessidades e expectativas do usuário. 

Os Cookies permitem que nossas Plataformas Digitais memorizem informações sobre a visita do 

usuário, o seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras 

variáveis que a Algar Tech considera relevantes para tornar a experiência do usuário muito mais 

eficiente. Os Cookies também poderão ser utilizados para compilar informações anônimas e 

agregadas que permitem entender como os usuários utilizam e interagem as nossas Plataformas 

Digitais, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem informações anônimas 

não podemos identificá-lo pessoalmente por meio desses dados. 

A utilização de Cookies é algo comum em qualquer plataforma digital atualmente. O seu uso não 

prejudica de forma alguma os dispositivos (computadores, smartphones, tablets, etc.) em que 

são armazenados. 

4.2.   Que tipo de Cookies utilizamos? 

A Algar Tech utiliza dois tipos de Cookies: Cookies de Sessão e Cookies Persistentes. 

● Cookies de Sessão: são os Cookies temporários que permanecem arquivados 

até que o usuário saia do site ou encerre o navegador ou o aplicativo, ou seja, são 

excluídos automaticamente do seu computador. 

● Cookies Persistentes: são os Cookies que ficam armazenados no dispositivo do 

usuário até que sejam excluídos ou até chegarem a um prazo de validade (o tempo 

que o Cookie permanecerá no dispositivo depende do prazo de duração e das 

configurações do navegador). 

Os Cookies (de Sessão ou Persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua função: 

● Cookies Estritamente Necessários: permitem a navegação no website e 

utilização das aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes 

Cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados para o correto 

funcionamento das plataformas. 
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● Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de 

analisar a utilização da plataforma e seu respectivo desempenho. 

● Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de 

funcionalidades adicionais das plataformas ou para guardar as preferências 

definidas pelo usuário no uso da plataforma, sempre que utilizar o mesmo 

dispositivo. 

4.3.  É possível controlar ou excluir Cookies? 

 

A maioria dos navegadores de Internet é configurada 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. 

 
Ao desabilitar Cookies, 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 esteja ajustado para atender suas preferências em relação aos Cookies. 

 

4.4. Informações detalhadas sobre os Cookies 

 

Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos Cookies em nossas Plataformas Digitais, bem  

como as finalidades de tratamento dos dados que os justificam. 

 

4.4.1. Cookies Estritamente Necessários: 

 

SITE Algar Tech: www.algartech.com 

 

Nome do 
Cookie 

Cookie Validade Tipo Descrição Finalidade 
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Cookies 
Originais 

gd########
##### 

Sessão Próprio 
É um Cookie de controle 

de sessão. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

Cookies 
Originais 

OptanonConsen
t 

365 dias Próprio 

Este cookie é definido 
pela solução de 
conformidade de cookies 
da OneTrust. Armazena 
informações sobre as 
categorias de cookies que 
o site usa e se os 
visitantes deram ou 
retiraram o 
consentimento para o uso 
de cada categoria. Isso 
permite que os 
proprietários do site 
impeçam que cookies em 
cada categoria sejam 
definidos no navegador 
dos usuários, quando o 
consentimento não é 
dado. O cookie tem uma 
vida útil normal de um 
ano, de modo que os 
visitantes que retornam 
ao local terão suas 
preferências lembradas. 
Ele não contém 
informações que possam 
identificar o visitante do 
site. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

Cookies 
Originais 

BIGipServer~Al
gar-

Tech~pool_neg
ocie_https 

Sessão Próprio 

Este nome de cookie está 
associado ao pacote de 
produtos BIG-IP da 
empresa F5. 
Normalmente associado 
ao gerenciamento de 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
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sessões em servidores 
balanceados de carga, 
para garantir que as 
solicitações do usuário 
sejam roteados 
consistentemente para o 
servidor correto. A raiz 
comum é BIGipServer 
mais comumente seguido 
por um nome de domínio, 
geralmente aquele em 
que está hospedado, mas 
nem sempre. 

ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

Cookies 
Originais 

BIGipServer~Al
gar-

Tech~pool_port
aldotitular.algar

tech.com 

Sessão Próprio 

Este nome de cookie está 
associado ao pacote de 
produtos BIG-IP da 
empresa F5. 
Normalmente associado 
ao gerenciamento de 
sessões em servidores 
balanceados de carga, 
para garantir que as 
solicitações do usuário 
sejam roteados 
consistentemente para o 
servidor correto. A raiz 
comum é BIGipServer 
mais comumente seguido 
por um nome de domínio, 
geralmente aquele em 
que está hospedado, mas 
nem sempre. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

Cookies 
Originais 

OptanonAlertBo
xClosed 

Sessão Próprio 

Este cookie é definido por 
sites usando certas 
versões da solução de 
conformidade da lei de 
cookies da OneTrust. Ele 
é definido após os 
visitantes terem visto um 
aviso de informações 
sobre cookies e, em 
alguns casos, apenas 
quando eles encerram 
ativamente o aviso. Ele 
permite que o site não 
mostre a mensagem mais 
de uma vez para um 
usuário. O cookie tem 
uma vida útil de um ano e 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 
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não contém informações 
pessoais. 

Cookies 
Originais 

PHPSESSID Sessão Próprio 

Cookie de sessão PHP 
associado ao conteúdo 
incorporado deste 
domínio. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

linkedin.com li_gc 730 dias Terceiro 

Esse domínio pertence ao 
LinkedIn, a plataforma de 
rede de negócios. Ele 
normalmente age como 
um host de terceiros onde 
os proprietários de sites 
colocaram um de seus 
botões de 
compartilhamento de 
conteúdo em suas 
páginas, embora seu 
conteúdo e serviços 
possam ser incorporados 
de outras maneiras. 
Embora esses botões 
adicionem funcionalidade 
ao site em que estão, os 
cookies são definidos 
independentemente de o 
visitante ter ou não um 
perfil ativo do Linkedin ou 
concordar com seus 
termos e condições. Por 
essa razão, ele é 
classificado como um 
domínio de 
rastreamento/segmentaçã
o. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 
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yahoo.com A3 365 dias Terceiro 

Este domínio pertence ao 
Yahoo. A principal 
atividade do negócio é: 
Pesquisa/Publicidade. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

t.tailtarget.com _ssc 2 dias Terceiro 
É um cookie para geração 
de estatísticas de acesso 
e tráfego de internet. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

t.tailtarget.com n 30 dias Terceiro 
É um cookie para geração 
de estatísticas de acesso 
e tráfego de internet. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 
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doubleclick.net test_cookie 
Alguns 

segundos 
Terceiro 

Este domínio pertence ao 
Doubleclick (Google). A 
principal atividade 
comercial é: Doubleclick é 
a troca de publicidade de 
lances em tempo real do 
Google. 

Estes cookies são necessários 
para que o website funcione e 
não podem ser desligados nos 
nossos sistemas. 
Normalmente, eles só são 
configurados em resposta a 
ações levadas a cabo por si e 
que correspondem a uma 
solicitação de serviços, tais 
como definir as suas 
preferências de privacidade, 
iniciar sessão ou preencher 
formulários. Estes cookies 
não armazenam qualquer 
informação pessoal 
identificável. 

 

 

4.4.2. Cookies de Desempenho 

 

SITE Algar Tech: www.algartech.com 

 

Nome do 
Cookie 

Cookie Validade Tipo Descrição Finalidade 

Cookies 
Originais 

_ga 730 dias Próprio 

Esse nome de cookie 
está associado ao Google 
Universal Analytics - que 
é uma atualização 
significativa para o 
serviço de análise mais 
usado do Google. Este 
cookie é usado para 
distinguir usuários 
únicos, atribuindo um 
número gerado 
aleatoriamente como um 
identificador de cliente. 
Ele está incluído em cada 
solicitação de página em 
um site que é usado para 
calcular dados de 
visitantes, sessões e 
campanhas para os 
relatórios de análise dos 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 
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sites. Por padrão, ele 
está programado para 
expirar após 2 anos, 
embora isso seja 
personalizável pelos 
proprietários do site. 

Cookies 
Originais 

__utmz 183 dias Próprio 

Este é um dos quatro 
principais cookies 
definidos pelo serviço 
Google Analytics, que 
permite aos proprietários 
de sites acompanhar a 
medida de 
comportamento dos 
visitantes do 
desempenho do site. Este 
cookie identifica a fonte 
de tráfego para o site - 
para que o Google 
Analytics possa dizer aos 
proprietários do site de 
onde os visitantes vieram 
ao chegar no site. O 
cookie tem um tempo de 
vida útil de 6 meses e é 
atualizado toda vez que 
os dados são enviados 
para o Google Analytics. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

Cookies 
Originais 

__utmt 
Alguns 

segundos 
Próprio 

Este cookie é definido 
pelo Google Analytics. De 
acordo com sua 
documentação, ele é 
usado para reduzir a taxa 
de solicitação do serviço 
- limitando a coleta de 
dados em locais de alto 
tráfego. Expira após 10 
minutos. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 
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Cookies 
Originais 

__utmc Sessão Próprio 

Este é um dos quatro 
principais cookies 
definidos pelo serviço 
Google Analytics, que 
permite aos proprietários 
de sites acompanhar o 
comportamento dos 
visitantes e medir o 
desempenho do site. Ele 
não é usado na maioria 
dos sites, mas é definido 
para permitir a 
interoperabilidade com a 
versão mais antiga do 
código Google Analytics 
conhecido como Ourchin. 
Nesta versão mais 
antiga, este foi usado em 
combinação com o 
__utmb cookie para 
identificar novas 
sessões/visitas para 
visitantes que retornam. 
Quando usado pelo 
Google Analytics, este é 
sempre um cookie 
Session que é destruído 
quando o usuário fecha 
seu navegador. Onde é 
visto como um cookie 
Persistente, é provável 
que seja uma tecnologia 
diferente definindo o 
cookie. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

Cookies 
Originais 

_hjAbsoluteSessi
onInProgress 

Alguns 
segundos 

Próprio 

Este cookie é usado pelo 
HotJar para detectar a 
primeira sessão de 
pageview de um usuário. 
Esta é uma bandeira 
True/False definida pelo 
cookie. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 
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Cookies 
Originais 

_gat_UA- 
Alguns 

segundos 
Próprio 

É um cookie para 
geração de estatísticas 
de acesso e tráfego de 
internet. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

Cookies 
Originais 

__utmb 
Alguns 

segundos 
Próprio 

Este é um dos quatro 
principais cookies 
definidos pelo serviço 
Google Analytics, que 
permite aos proprietários 
de sites acompanhar o 
comportamento dos 
visitantes e medir o 
desempenho do site. Este 
cookie determina novas 
sessões e visitas e expira 
após 30 minutos. O 
cookie é atualizado toda 
vez que os dados são 
enviados para o Google 
Analytics. Qualquer 
atividade de um usuário 
dentro do tempo de vida 
de 30 minutos contará 
como uma única visita, 
mesmo que o usuário 
saia e depois retorne ao 
site. Um retorno após 30 
minutos contará como 
uma nova visita, mas um 
visitante retornando. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

Cookies 
Originais 

_gid 1 dia Próprio 

Esse nome de cookie 
está associado ao Google 
Universal Analytics. Este 
parece ser um novo 
cookie e a partir da 
Primavera de 2017 
nenhuma informação 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
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está disponível no 
Google. Ele parece 
armazenar e atualizar um 
valor único para cada 
página visitada. 

mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

Cookies 
Originais 

_hjTLDTest Sessão Próprio 

Quando o script Hotjar é 
executado, tentamos 
determinar o caminho de 
cookies mais genérico 
que devemos usar, em 
vez do nome do host da 
página. Isso é feito para 
que os cookies possam 
ser compartilhados entre 
subdomínios (quando 
aplicável). Para 
determinar isso, 
tentamos armazenar o 
_hjTLDTest cookie para 
diferentes alternativas de 
substragem de URL até 
que ele falhe. Após este 
cheque, o cookie é 
removido. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

Cookies 
Originais 

rdtrk 365 dias Próprio 

É um cookie para 
geração de estatísticas 
de acesso e tráfego de 
internet. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 
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Cookies 
Originais 

_hjIncludedInPa
geviewSample 

Alguns 
segundos 

Próprio 

Este cookie está definido 
para deixar hotjar saber 
se esse visitante está 
incluído na amostragem 
de dados definida pelo 
limite de pageview do 
seu site. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

youtube.com YSC Sessão Terceiro 

O YouTube é uma 
plataforma de 
propriedade do Google 
para hospedagem e 
compartilhamento de 
vídeos. O YouTube coleta 
dados de usuários 
através de vídeos 
incorporados em sites, 
que é agregado com 
dados de perfil de outros 
serviços do Google, a fim 
de exibir publicidade 
direcionada para 
visitantes da Web em 
uma ampla gama de seus 
próprios e outros sites. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

script.hotjar.co
m 

_hjIncludedInPa
geviewSample 

Alguns 
segundos 

Terceiro 

Este cookie está definido 
para deixar hotjar saber 
se esse visitante está 
incluído na amostragem 
de dados definida pelo 
limite de pageview do 
seu site. 

Estes cookies permitem-nos 
contar visitas e fontes de 
tráfego, para que possamos 
medir e melhorar o 
desempenho do nosso 
website. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas 
mais e menos populares e a 
ver como os visitantes se 
movimentam pelo website. 
Todas as informações 
recolhidas por estes cookies 
são agregadas e, por 
conseguinte, anónimas. Se 
não permitir estes cookies, 
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não saberemos quando 
visitou o nosso site. 

   

4.4.3.  Cookies de Funcionalidade 

 

SITE Algar Tech: www.algartech.com 

 

Nome do 
Cookie 

Cookie Validade Tipo Descrição Finalidade 

Cookies 
Originais 

_gd########
##### 

Sessão Próprio 

Este cookie não contém 
informações de 
identificação e é usado 
para fins de diagnóstico 
pelo Impact Radius, um 
serviço que usamos para 
rastrear comissões de 
inscrição para o nosso 
programa de afiliados. 
Nós o categorizamos em 
Funcionalidade porque é 
necessário para o 
funcionamento do nosso 
programa de afiliados. 

Estes cookies permitem que 
o site forneça uma 
funcionalidade e 
personalização melhoradas. 
Podem ser estabelecidos por 
nós ou por fornecedores 
externos cujos serviços 
adicionámos às nossas 
páginas. Se não permitir 
estes cookies algumas 
destas funcionalidades, ou 
mesmo todas, podem não 
atuar corretamente. 

Cookies 
Originais 

__rd_experiment
_version 

2914114 
dias 

Próprio - 

Estes cookies permitem que 
o site forneça uma 
funcionalidade e 
personalização melhoradas. 
Podem ser estabelecidos por 
nós ou por fornecedores 
externos cujos serviços 
adicionámos às nossas 
páginas. Se não permitir 
estes cookies algumas 
destas funcionalidades, ou 
mesmo todas, podem não 
atuar corretamente. 
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linkedin.com 
AnalyticsSyncHis

tory 
30 dias Terceiro 

Esse domínio pertence ao 
LinkedIn, a plataforma 
de rede de negócios. Ele 
normalmente age como 
um host de terceiros 
onde os proprietários de 
sites colocaram um de 
seus botões de 
compartilhamento de 
conteúdo em suas 
páginas, embora seu 
conteúdo e serviços 
possam ser incorporados 
de outras maneiras. 
Embora esses botões 
adicionem funcionalidade 
ao site em que estão, os 
cookies são definidos 
independentemente de o 
visitante ter ou não um 
perfil ativo do Linkedin 
ou concordar com seus 
termos e condições. Por 
essa razão, ele é 
classificado como um 
domínio de 
rastreamento/segmentaç
ão. 

Estes cookies permitem que 
o site forneça uma 
funcionalidade e 
personalização melhoradas. 
Podem ser estabelecidos por 
nós ou por fornecedores 
externos cujos serviços 
adicionámos às nossas 
páginas. Se não permitir 
estes cookies algumas 
destas funcionalidades, ou 
mesmo todas, podem não 
atuar corretamente. 

linkedin.com lang Sessão Terceiro 

Esse domínio pertence ao 
LinkedIn, a plataforma 
de rede de negócios. Ele 
normalmente age como 
um host de terceiros 
onde os proprietários de 
sites colocaram um de 
seus botões de 
compartilhamento de 
conteúdo em suas 
páginas, embora seu 
conteúdo e serviços 
possam ser incorporados 
de outras maneiras. 
Embora esses botões 
adicionem funcionalidade 
ao site em que estão, os 
cookies são definidos 
independentemente de o 
visitante ter ou não um 
perfil ativo do Linkedin 
ou concordar com seus 
termos e condições. Por 
essa razão, ele é 
classificado como um 

Estes cookies permitem que 
o site forneça uma 
funcionalidade e 
personalização melhoradas. 
Podem ser estabelecidos por 
nós ou por fornecedores 
externos cujos serviços 
adicionámos às nossas 
páginas. Se não permitir 
estes cookies algumas 
destas funcionalidades, ou 
mesmo todas, podem não 
atuar corretamente. 
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domínio de 
rastreamento/segmentaç
ão. 

 

4.4.4.  Cookies de Publicidade 

 

SITE Algar Tech: www.algartech.com 
 

Nome do 
Cookie 

Cookie Validade Tipo Descrição Finalidade 

Cookies 
Originais 

_ga 730 dias Próprio 

Esse nome de cookie 
está associado ao Google 
Universal Analytics - que 
é uma atualização 
significativa para o 
serviço de análise mais 
usado do Google. Este 
cookie é usado para 
distinguir usuários 
únicos, atribuindo um 
número gerado 
aleatoriamente como um 
identificador de cliente. 
Ele está incluído em cada 
solicitação de página em 
um site e usado para 
calcular dados de 
visitantes, sessões e 
campanhas para os 
relatórios de análise dos 
sites. Por padrão, ele 
está programado para 
expirar após 2 anos, 
embora isso seja 
personalizável pelos 
proprietários do site. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

tt.nprf 1 dia Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
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perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

_gclxxxx 90 dias Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

pll_language 365 dias Próprio 

Este nome de cookie está 
associado ao plug-in 
Polylang para sites 
alimentados pelo 
WordPress. ele armazena 
uma preferência de 
idioma para o visitante 
para apoiar sites 
multilíngues. Quando 
definido como um cookie 
persistente, ou com a 
vida útil padrão de 1 ano, 
ele tem que e 
considerado Funcional 
em vez de estritamente 
necessário. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 
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Cookies 
Originais 

tt_c_s 
Alguns 

segundos 
Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

_ttuu.s 720 dias Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

tt_c_vmt 
Alguns 

segundos 
Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
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seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

tt_c_c 
Alguns 

segundos 
Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

_hjid 365 dias Próprio 

Biscoito Hotjar. Este 
cookie é definido quando 
o cliente aterrissa pela 
primeira vez em uma 
página com o script 
Hotjar. Ele é usado para 
persistir o ID de usuário 
aleatório, exclusivo para 
esse site no navegador. 
Isso garante que o 
comportamento nas 
visitas subsequentes ao 
mesmo site será 
atribuído ao mesmo ID 
do usuário. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

tt.u 365 dias Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
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anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

_utmv######
### 

Alguns 
segundos 

Próprio - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

Cookies 
Originais 

_gid 1 dia Próprio 

Esse nome de cookie 
está associado ao Google 
Universal Analytics. Este 
parece ser um novo 
cookie e a partir da 
Primavera de 2017 
nenhuma informação 
está disponível no 
Google. Ele parece 
armazenar e atualizar um 
valor único para cada 
página visitada. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 
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Cookies 
Originais 

_hjFirstSeen Alguns Próprio 

Identifica a primeira 
sessão de um novo 
usuário em um site, 
indicando se hotjar está 
vendo ou não este 
usuário pela primeira 
vez. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

www.linkedin.c
om 

bscookie 731 dias Terceiro 

Usado pelo serviço de 
rede social, LinkedIn, 
para acompanhar o uso 
de serviços embarcados. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

linkedin.com lidc 1 dia Terceiro 

Esse domínio pertence ao 
LinkedIn, a plataforma 
de rede de negócios. Ele 
normalmente age como 
um host de terceiros 
onde os proprietários de 
sites colocaram um de 
seus botões de 
compartilhamento de 
conteúdo em suas 
páginas, embora seu 
conteúdo e serviços 
possam ser incorporados 
de outras maneiras. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
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Embora esses botões 
adicionem funcionalidade 
ao site em que estão, os 
cookies são definidos 
independentemente de o 
visitante ter ou não um 
perfil ativo do Linkedin 
ou concordar com seus 
termos e condições. Por 
essa razão, ele é 
classificado como um 
domínio de 
rastreamento/segmentaç
ão. 

seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

linkedin.com bcookie 731 dias Terceiro 

Esse domínio pertence ao 
LinkedIn, a plataforma 
de rede de negócios. Ele 
normalmente age como 
um host de terceiros 
onde os proprietários de 
sites colocaram um de 
seus botões de 
compartilhamento de 
conteúdo em suas 
páginas, embora seu 
conteúdo e serviços 
possam ser incorporados 
de outras maneiras. 
Embora esses botões 
adicionem funcionalidade 
ao site em que estão, os 
cookies são definidos 
independentemente de o 
visitante ter ou não um 
perfil ativo do Linkedin 
ou concordar com seus 
termos e condições. Por 
essa razão, ele é 
classificado como um 
domínio de 
rastreamento/segmentaç
ão. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

linkedin.com 
UserMatchHistor

y 
30 dias Terceiro 

Esse domínio pertence ao 
LinkedIn, a plataforma 
de rede de negócios. Ele 
normalmente age como 
um host de terceiros 
onde os proprietários de 
sites colocaram um de 
seus botões de 
compartilhamento de 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
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conteúdo em suas 
páginas, embora seu 
conteúdo e serviços 
possam ser incorporados 
de outras maneiras. 
Embora esses botões 
adicionem funcionalidade 
ao site em que estão, os 
cookies são definidos 
independentemente de o 
visitante ter ou não um 
perfil ativo do Linkedin 
ou concordar com seus 
termos e condições. Por 
essa razão, ele é 
classificado como um 
domínio de 
rastreamento/segmentaç
ão. 

outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

youtube.com 
VISITOR_INFO1_

LIVE 
180 dias Terceiro 

Este cookie é usado 
como um identificador 
exclusivo para rastrear a 
visualização de vídeos. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

b.t.tailtarget.co
m 

tt.u 365 dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
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seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

b.t.tailtarget.co
m 

tt.nprf 1 dia Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

yahoo.com B 366 dias Terceiro 

Este domínio pertence ao 
Yahoo. A principal 
atividade do negócio é: 
Pesquisa/Publicidade. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

d.tailtarget.co
m 

tt.u 365 dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
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anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

d.tailtarget.co
m 

tt_c_vmt 
Alguns 

segundos 
Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

d.tailtarget.co
m 

tt_c_m 
Alguns 

segundos 
Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 
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d.tailtarget.co
m 

_ttuu.s 720 dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

d.tailtarget.co
m 

tt_c_c Alguns dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

d.tailtarget.co
m 

tt_c_s Alguns dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
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seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

tt-14146-
1.seg.t.tailtarg

et.com 
 trk 30 dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

tt-14146-
1.seg.t.tailtarg

et.com 
trk_2 

Alguns 
segundos 

Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

tt-14146-
1.seg.t.tailtarg

et.com 
ttca Alguns dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
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anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

www.facebook.
com 

- Sessão Terceiro 

This domain is owned by 
Facebook, which is the 
world's largest social 
networking service. As a 
third party host provider, 
it mostly collects data on 
the interests of users via 
widgets such as the 'Like' 
button found on many 
websites. This is used to 
serve targeted 
advertising to its users 
when logged into its 
services. In 2014 it also 
started serving up 
behaviourally targeted 
advertising on other 
websites, similar to most 
dedicated online 
marketing companies. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

t.tailtarget.com ttnprf 30 dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 
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t.tailtarget.com ttbprf 30 dias Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

t.tailtarget.com ttc 
Alguns 

segundos 
Terceiro - 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

doubleclick.net IDE 390 dias Terceiro 

Este domínio pertence ao 
Doubleclick (Google). A 
principal atividade 
comercial é: Doubleclick 
é a troca de publicidade 
de lances em tempo real 
do Google. 

Estes cookies podem ser 
estabelecidos através do 
nosso site pelos nossos 
parceiros de publicidade. 
Podem ser usados por essas 
empresas para construir um 
perfil sobre os seus 
interesses e mostrar-lhe 
anúncios relevantes em 
outros websites. Eles não 
armazenam diretamente 
informações pessoais, mas 
são baseados na 
identificação exclusiva do 
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seu navegador e dispositivo 
de internet. Se não permitir 
estes cookies, terá menos 
publicidade direcionada. 

 

 

5. Disposições gerais 

 

A presente Política de Privacidade está sujeita a alterações regulares para garantir que esteja 

atualizada conforme a legislação aplicável. 

 


