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1. FINALIDADE 

O objetivo desta política, cumprindo o dever de transparência estabelecida na Lei Geral de Proteção 

é de explicar como usamos cookies para salvar dados de navegação no seu dispositivo.  

 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta política é direcionada a todas as pessoas interessadas em saber como funciona os cookies nas 

ferramentas do Grupo Neves. 

 

3. RESPONSABILIDADE 

Esta política é de responsabilidade compartilhada do comitê de Segurança da Informação e LGPD, 

Encarregado (DPO) e a área de Segurança da Informação e Cibernética do Grupo Neves, podendo 

ser alterado de acordo com as necessidades legislativas. 

 

4. DEFINIÇÃO 

Cookies são pequenos arquivos que transferimos para o seu navegador ou dispositivo que nos 

permitem reconhecer o seu navegador ou dispositivo, e saber como e quando os sites, produtos e 

serviços do Grupo Neves são utilizados. Eles podem ser úteis para, por exemplo, adequar o tamanho 

do site à sua tela, entender melhor as suas preferências e lhe oferecer um serviço mais eficiente. 

Os cookies geralmente também têm uma data de expiração. Por exemplo, alguns cookies são 

excluídos automaticamente quando você fecha o navegador (os chamados cookies de sessão), 

enquanto outros podem ser armazenados por mais tempo no computador até serem excluídos 

manualmente (os chamados cookies persistentes). 

 

4.1 TIPOS DE COOKIES USADOS E FINALIDADE 

4.1.1 Essential Cookies 

Esses cookies habilitam funcionalidades básicas, como segurança, verificação de identidade e 

gerenciamento de rede. Esses cookies não podem ser desativados. 
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4.1.2 Cookies de Marketing 

Esses cookies são usados para rastrear a eficácia da publicidade para fornecer um serviço mais 

relevante e entregar melhores anúncios para atender aos seus interesses. 

 

4.1.3 Cookies Funcionais 

Esses cookies coletam dados para lembrar as escolhas que os usuários fazem para melhorar e 

fornecer uma experiência mais personalizada. 

 

4.1.4 Cookies de análise 

Esses cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com nosso site, descobrir erros 

e fornecer uma melhor análise geral. 

Importante esclarecer que o Grupo Neves não se responsabiliza pelo uso de cookies por terceiros. 

Fique atento, pois os cookies colocados por terceiros podem eventualmente continuar a monitorar 

as suas atividades online mesmo depois de ter saído de nossos produtos, sendo recomendável que 

você limpe seu histórico de navegação regularmente. 

 

5. CONFIGURANDO SEU NAVEGADOR 

A maioria dos navegadores da Web aceita cookies automaticamente. No entanto, você pode 

desativar esses cookies a qualquer momento. Você também pode alterar as configurações do 

navegador para informar quando os cookies são salvos no disco rígido e solicitar que você os aceites 

ou os recuse. Você pode aceitar ou recusar cookies caso a caso ou recusá-los todos sistematicamente. 

Se o seu navegador tiver sido configurado para recusar cookies de navegação, você não poderá usar 

todos os nossos serviços. Para gerenciar cookies de maneira que reflita seus requisitos, sugerimos 

que você leve em consideração a finalidade dos cookies ao configurar seu navegador. 

 

6. ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE COOKIES 
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Como estamos sempre buscando melhorar nossos produtos, esta Política de Cookies pode passar 

por atualizações. Dessa forma, recomendamos que você visite periodicamente esta página para que 

tenha conhecimento sobre as modificações. Caso sejam feitas alterações relevantes que exijam uma 

nova coleta de consentimento, será publicada uma atualização desta Política de Cookies e o referido 

consentimento será devidamente solicitado. 

 

 

Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail: dpo@gruponeves.com.br 


