POLITICA DE COOKIES
**Esse aviso atualiza e substitui as versões anteriores.**
Nosso Site utiliza cookies para garantir aos nossos visitantes a melhor experiência
possível, fornecendo conteúdo personalizado. Conheça um pouco mais sobre cookies,
como os utilizamos, e seus direitos de controlar nosso uso a seguir.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que nosso site solicita ao seu navegador para
que possa ser armazenado em seu dispositivo, respeitando suas preferências de
navegação. Os cookies permitem que o site identiﬁque suas ações e preferências,
ajudam também a identiﬁcar recursos nos quais você possa ter maior interesse,
preenchimento de dados em formulários, entre outros, trazendo uma melhor
experiência ao visitar nosso site.
Como utilizamos cookies
Os principais objetivos para os quais os cookies são usados:
- Cookies estritamente necessários
São cookies necessários para que as funções essenciais do site funcionem. Sem eles,
o site pode perder performance e não ser usado como pretendido. Esses cookies
coletam informações anônimas e não monitoram seus movimentos em outros sites.
Eles são armazenados apenas no período de duração da sessão. Importante: sem
esses cookies, não podemos garantir o melhor desempenho de nosso site, bem como a
segurança online durante a navegação.
- Cookies funcionais
Cookies funcionais não são absolutamente necessários para o uso de um site. Porém,
realizam tarefas importantes que melhoram sua experiência de navegação, como
exemplo, garantem que as conﬁgurações escolhidas, como a seleção de idioma, sejam
salvas. As informações que eles contêm só são úteis para o site especíﬁco.

- Cookies de desempenho
Utilizamos cookies de desempenho, como Google Analytics e Hotjar, para analisar
como os usuários navegam em nosso site. Informações como parte da página clicada,
número de páginas visitadas, tempo de sessão entre outras, são coletadas com o
objetivo de melhorar o desempenho de nosso site para fornecer uma melhor
experiência. Para mais informações:
- Google Analytics: clique aqui
- Hotjar: clique aqui
- Cookies de terceiros
Ocasionalmente, poderemos utilizar cookies de terceiros autorizados. Se o conteúdo de
terceiros estiver integrado em um site, o provedor pode aplicar cookies mesmo quando
você não está usando diretamente seu site. São chamados de cookies de terceiros.
Estes cookies permitem que terceiros obtenham informações, tais como preferências e
páginas visitadas, com o objetivo de melhoraria dos serviços.
Exemplos de Cookies de terceiros:
Linkedin Ads - Insight Tag (link)
RD Station (link)
Gerenciador de tags do Google – GTM (link)
Facebook Ads marketing (link)
Zoho Marketing Hub (link)
Recruit Zoho (link)
Como bloquear Cookies
Você pode alterar as conﬁgurações do seu navegador para bloquear cookies. Existem
algumas formas de realizar essa operação: bloquear de forma geral todos os cookies,
bloquear de sites especíﬁcos, bloquear cookies de terceiros. Lembrando que, o
bloqueio de todos os cookies poderá afetar sua experiência de navegação. Você pode
consultar as instruções do seu navegador para mais detalhes sobre como ajustar ou
alterar suas conﬁgurações. Se preferir, consulte aqui os LINKS para alterar as
conﬁgurações de cookies no navegador.

- Edge: clique aqui
- Chrome: clique aqui
- Safari: clique aqui
- Firefox: clique aqui
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