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Definições
Termo/Sigla
Cookie

Definição
um pequeno arquivo de texto que contém uma etiqueta de identificação exclusiva, colocada
no seu computador por um site

1.0 Objetivo
A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade da MEGA REFORÇA,
disponível neste link: www.reforca.com.br. Aqui, você encontrará informações objetivas e claras sobre o que são
Cookies, quais Cookies utilizamos em nossas aplicações, qual papel desempenham e como configurá-los.

2.0 Descrição
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2.1 Considerações Gerais
O que são cookies?
Um cookie nada mais é que um pequeno arquivo de texto que contém uma etiqueta de identificação exclusiva,
colocada no seu computador por um site. Neste arquivo, várias informações podem ser armazenadas, desde
as páginas visitadas até os dados fornecidos voluntariamente ao site.
O cookie permite que o website “lembre” suas ações ou preferências ao longo do tempo.
Quando você visita em um site, informações pessoais, como seu nome, e-mail e interesses pessoais são
armazenadas em um cookie e enviadas ao seu navegador da internet, que então as guarda para uso posterior.
Da próxima vez que você for para o mesmo site, ele pode reconhecê-lo. Como você pode imaginar, estudar
o comportamento do consumidor online, sabendo quando ele esteve em determinado
website, as páginas
que visualizou, quanto tempo gastou em cada uma delas e quantas vezes voltou .
A maioria dos navegadores da Internet aceitam cookies; entretanto, os usuários podem configurar seus
navegadores para recusar certos tipos de cookies ou cookies específicos. Além disso, os usuários podem
apagar os cookies a qualquer momento.
Por que usamos cookies?
Usamos cookies para aprender como você interage com o nosso conteúdo e para melhorar sua experiência ao
visitar o nosso website. Por exemplo, alguns cookies lembram o seu idioma ou preferências para que você não
tenha que efetuar estas escolhas repetidamente sempre que visitar um dos nossos websites. Além disso, os
cookies permitem que ofereçamos um conteúdo específico, tais como vídeos no(s) nosso(s) website(s).
Podemos empregar o que aprendemos sobre o seu comportamento no(s) nosso(s) website(s) para oferecer
anúncios direcionados em website(s) de terceiros em um esforço para “reapresentar” nossos produtos e
serviços para você.

Cookies Primários e Cookies de Terceiros
Utilizamos tanto cookies primários quanto cookies de terceiros no nosso website.
Cookies primários são cookies emitidos pelo domínio reforca.com.br e geralmente são utilizados para
identificar preferências do usuário ou facilitar a funcionalidade básica do site.
Cookies de terceiros pertencem e são administrados por outras empresas, tais com parceiros de negócios da
MEGA REFORÇA ou provedores de serviços. Estes cookies podem ser necessários para produzir conteúdos
de divulgação de serviços e links para inscrições de cursos, treinamentos, ou permitir alguma propaganda fora
do website da MEGA REFORÇA.
As plataformas digitais da MEGA REFORÇA utilizam estes dois tipos de cookies para melhorar o respectivo
desempenho e a experiência do utilizador, armazenando e/ou acedendo a informação no seu dispositivo.
Processam também dados pessoais, tais como identificadores únicos e informação standard enviada pelo seu
dispositivo com o propósito de lhe oferecer anúncios e conteúdos personalizados, efetuar análise de conteúdo,
bem como para desenvolver e melhorar os seus produtos. Podem ser utilizados dados de geolocalização
precisos de identificação através da coleta de características dos dispositivos que têm como propósito
personalizar a sua navegação, garantir a segurança, evitar fraudes e corrigir erros.
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Cookies da Sessão
Cookies da sessão são cookies temporários que são utilizados para lembrar de você durante o curso da sua
visita ao website, e eles perdem a validade quando você fecha o navegador.
Cookies Persistentes
Cookies persistentes são utilizados para lembrar suas preferências do website e permanecem no seu desktop
ou dispositivo móvel mesmo depois de você fechar o seu navegador ou efetuar uma reinicialização. Usamos
estes cookies para analisar o comportamento do usuário e estabelecer padrões, de modo que possamos
melhorar a funcionalidade do nosso website para você e outros que visitam o(s) nosso(s) website(s). Estes
cookies também permitem que possamos oferecer anúncios segmentados e medir a eficácia do nosso site e a
funcionalidade de tais anúncios.
Como os Cookies são usados para anúncios?
Cookies e tecnologias de anúncios tais como ‘web beacons’, ‘pixels’ e ‘tags’ de redes de anúncios nos ajudam
a oferecer anúncios relevantes de forma mais eficaz. Eles também nos ajudam a coletar dados consolidados
para fins de auditorias, pesquisas e relatórios de desempenho para anunciantes. Os pixels permitem que
compreendamos e possamos melhorar a oferta de anúncios para você, e permitem ainda saber quando
determinados anúncios já foram apresentados a você. Como o seu navegador pode requisitar anúncios e ‘web
beacons’ diretamente de servidores de rede de anúncios, estas redes podem visualizar, editar ou configurar
seus próprios cookies, como se você tivesse acessado uma página web do site deles.
Embora nós não utilizemos cookies para criar um perfil do seu comportamento de navegação em sites de
terceiros, nós utilizamos informações consolidadas de tais terceiros para mostrar a você anúncios relevantes,
com base nos seus interesses. Não fornecemos qualquer informação que coletamos para anunciantes. Você
pode optar por não ver anúncios fora do site e ou de terceiros, ajustando a sua configuração de cookies. Isso
não removerá os anúncios das páginas que você visita, mas, ao invés disso, esta escolha resultará em
anúncios que não são baseados nos seus interesses. Isto implica em que os anúncios que você visualiza não
serão combinados com os seus interesses por aqueles cookies específicos.

Como os Cookies de terceiros são usados?
Para algumas das funções dentro dos nossos websites usamos fornecedores terceirizados, por exemplo,
quando você visita uma página com um vídeo incorporado ou proveniente do YouTube. Estes vídeos ou links
(e qualquer outro conteúdo de fornecedores terceirizados) podem conter cookies de terceiros, e nós
recomendamos consultar as políticas de privacidade destes terceiros nos seus websites para informações
relativas à sua utilização de cookies.
Como eu rejeito ou apago Cookies?
Você pode escolher rejeitar ou bloquear todos ou tipos específicos de cookies configurados através da sua
visita ao website da MEGA REFORÇA ao clicar nas preferências de cookies no nosso website. Você pode
modificar as suas preferências para o website da MEGA REFORÇA e/ou os websites de terceiros alterando as
configurações do seu navegador. Favor observar que a maioria dos navegadores aceitam cookies
automaticamente. Portanto, se você não quiser que cookies sejam utilizados, você talvez tenha que apagar ou
bloquear cookies ativamente. Se você rejeitar a utilização de cookies, você poderá visitar o nosso website, mas
algumas das funções poderão não funcionar corretamente. Ao utilizar o nosso website sem apagar ou rejeitar
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alguns ou todos os cookies, você concorda que podemos posicionar aqueles cookies que você não apagou ou
rejeitou nos seus dispositivos.

Desta forma, a MEGA REFORÇA possibilita ao usuário e titular dos dados as duas opções abaixo:

ACEITAR E PROSSEGUIR = Se pretender receber os cookies da MEGA REFORÇA.
RECUSAR = Se pretender não receber os cookies da MEGA REFORÇA

3.1 Política
Esta Política de Cookies entra em vigor com a aprovação pela Diretoria-Executiva da MEGA REFORÇA.
Esta Política deverá ser atualizada sempre que houver novas modalidades de serviços prestados pela MEGA
REFORÇA ou alterações legais das legislações aplicáveis.
A MEGA REFORÇA reserva-se ao direito de alterar esta Política sem aviso prévio. Deste modo,
recomendamos que consulte a nossa Política de Cookies (https://www.reforca.com.br) com regularidade de
forma a estar sempre atualizado.

