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INTRODUÇÃO
A instituição FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES – FUNARBE utiliza cookies
para melhorar o desempenho e a sua experiência na utilização do nosso
website.
Procuramos explicar de forma transparente
utilizamos cookies.

como, quando e porquê

Ao acessar o nosso website, você autoriza o
uso cookies nos termos desta Política.

Caso NÃO CONCORDE com o uso de cookies,
você pode: (i) ajustar as configurações
de seu navegador para não permitir o uso de
cookies ou (ii) não acessar o nosso website.
Lembramos que desabilitar o uso de cookies pode impactar na sua
experiência ao navegar em nosso website.

O QUE SÃO COOKIES?
Os cookies são arquivos digitais com pequenos fragmentos de dados
(geralmente com um identificador único), que
são armazenados em seu dispositivo por
meio do navegador web ou
aplicativo e guardam informações
relacionadas com as suas preferências

PARA QUE SERVEM OS COOKIES?
Os cookies servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de
performance, como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos
disponibilizados são direcionados às suas necessidades e expectativas.
Os cookies permitem que nosso website memorize informações sobre a sua
visita, o seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas
sessões e outras variáveis que nós consideramos relevantes para tornar sua
experiência muito mais interativa.
Os cookies também podem ser utilizados para compilar estatísticas anônimas
e agregadas que permitem entender como os usuários utilizam e interagem
com o nosso website, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo.
Por serem estatísticas anônimas, não podemos identificá-lo pessoalmente
por meio desses dados.

A utilização de cookies é algo comum em qualquer website atualmente. O
seu uso não prejudica os dispositivos (computadores, smartphones, tablets,
etc.) em que são armazenados.

QUE TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?
Utilizamos 10 (dez) tipos de cookies em nosso website: cookies de Sessão,
Desempenho, Terceiros, Funcionalidades, Rastreio, Persistentes, Necessários,
Publicidade, Primários e Proprietários.
A. COOKIES DE SESSÃO
São os cookies temporários que permanecem arquivados até que o usuário
saia do website ou encerre o navegador.
B. COOKIES DE DESEMPENHO

São os cookies utilizados para aprimorar o funcionamento do site, coletando
dados como páginas visitadas, mensagens de erro e outras informações
relevantes para o desempenho do site. Esse tipo de cookie não coleta
informações de identificação pessoal. Toda informação é obtida de forma
agregada e anônima.
C. COOKIES DE TERCEIROS
São cookies criados por outros sites. Esses sites possuem uma parte do
conteúdo, como anúncios ou imagens, que você vê na página da Web do
nosso site ao acessá-la.
D. COOKIES DE FUNCIONALIDADES
São cookies que guardam as preferências do utilizador relativamente à
utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar o site cada
vez que o visita.

E. COOKIES DE RASTREIO
São pequenos pedaços de texto que são baixados em um navegador para
rastrear o comportamento on-line de usuário do site.

F. COOKIES PERSISTENTES
São os cookies que permanecem arquivados mesmo após o usuário sair do
website ou encerre o navegador.
G. COOKIES NECESSÁRIOS
São os cookies que permitem navegar pelo site e usar recursos essenciais, como
áreas seguras, por exemplo. Esses cookies não guardam quaisquer informações
sobre você que possam ser usadas em ações de comunicação de produto ou
serviço ou para lembrar as páginas navegadas no site.
H. COOKIES DE PUBLICIDADE
São cookies usados para fornecer anúncios mais relevantes a você e seus
interesses. Também são usados para limitar o número de vezes que você vê um
anúncio, bem como ajudar a medir a eficácia das campanhas publicitárias.
I. COOKIES PRIMÁRIOS
São cookies emitidos pelo domínio funarbe.org e geralmente são utilizados para
identificar preferências de idioma e local ou facilitar a funcionalidades básicas
do site.

J. COOKIES PROPRIETÁRIOS
São cookies definidos pelo site que você está acessando no momento, seja por
nós, ou por um terceiro em nosso nome.

É POSSÍVEL CONTROLAR OU EXCLUIR COOKIES?
A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar
automaticamente os cookies.
Você pode alterar as configurações para bloquear o uso de cookies ou alertálo quando um cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. Existem
várias formas de gerenciar cookies.
Ao desabilitar os cookies, você talvez não consiga visitar certas áreas de uma
página ou talvez não receba informações personalizadas quando visitar uma
página do website da FUNARBE.
Caso você utilize dispositivos diferentes para acessar o nosso website
(computador, smartphone, tablet etc.), deve assegurar-se de que cada
navegador, em dispositivos distintos, esteja ajustado para atender às suas
preferências em relação aos cookies.
Para que você possa, de forma simples e intuitiva, gerir suas preferências
quanto aos cookies a partir do seu navegador, utilize um dos links abaixo:
• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de cookies nos
browsers abaixo clique nas imagens:

INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS COOKIES
Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos cookies em nosso website,
bem como as finalidades de tratamento dos dados que os justificam e o
prazo de retenção.

Tipo de Cookie

Nome

Finalidade

Prazo

Este Cookie é usado para determinar a
preferência de idioma do visitante do site.

1 ano

pll_language

2 anos

_ga

Registra um ID único que é usado para gerar
dados de estatísticas de como o visitante usa
o site.

1 dia

_gat

Usado para controlar a taxa de solicitação limitando a coleta de dados em sites de alto
tráfego e melhorando o desempenho.
Usado para distinguir usuários.

1 dia

ads/gaaudiences

Utilizado pelo Google AdWords para
reengajar visitantes que provavelmente se
converterão para clientes com base no
comportamento online do visitante nos sites.

Ao
encerrar
a sessão

Usado para controlar a taxa de solicitação do
serviço - limitando a coleta de dados em sites
de alto tráfego e melhorando o desempenho.

1 dia

__utmt

Funcionalidade

Funcionalidade

Desempenho

Funcionalidade
_gid
Publicidade

Desempenho

