Política de cookies e outras tecnologias de rastreamento
1.

Objetivo desta Política

A presente Política descreve como é realizado o uso de cookies e tecnologias de rastreamento em nosso website e
plataformas de redes sociais, para habilitar funcionalidades e recursos, analisar o uso e aprimorar a sua experiência
de navegação, baseados no legítimo interesse da VP.
Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n. 12.965 de 23 de abril de 2014
(Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais)
e com o Regulamento UE n. 2016/679 de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados
Pessoais – RGDP).

2.

Alterações a esta Política

Esta Política de Cookies poderá ser modificada em decorrência de eventual alteração legislativa, evolução
regulamentar ou alteração dos cookies que usamos, razão pela qual se convida o usuário a consultá-la
periodicamente.
A presente versão desta Política de Cookies e outras tecnologias de rastreamento foi atualizada pela última vez em:
31/08/2021

3.

Outras políticas que aconselhamos você a ler

Recomendamos que você também tome nota das informações adicionais, especialmente sobre os seus direitos e
forma de contato, que podem ser consultadas:
a)

Na nossa Política Geral de Privacidade

b)

Nos Termos de Uso do Website e plataformas de rede sociais

4.

O que é um Cookie e para o que são utilizados?

Podemos usar cookies em nosso website para atendê-lo melhor cada vez que você retornar. Um cookie é um
pequeno arquivo de texto que é armazenado pelo seu navegador quando você visita um site e, em seguida, é
armazenado em seu sistema. Os cookies podem melhorar a sua experiência de navegação, permitindo que os sites
se lembrem das suas preferências ou evitando que você tenha de se conectar sempre que visitar determinados
sites.
Enquanto você navega em nosso website ou em nossas páginas nas redes sociais, também coletamos dados
técnicos do dispositivo usado, inclusive sua localização e seus dados de navegação bem como conteúdos com os

quais você interagiu para fins de análise, customização de conteúdo ou publicidade relevante para nossos usuários,
a fim de viabilizar as melhores ofertas de produtos e serviços da VP.
Assim, os dados coletados dos cookies nos ajudam a determinar quantas pessoas visitam nosso website e quais
páginas elas visualizam. Usamos essas informações para melhor atender os usuários e melhorar o conteúdo e o
design de nosso website e nossas páginas nas plataformas de redes sociais.
As informações coletadas por meio de cookies e outras tecnologias equivalentes, podem incluir características do
dispositivo, do navegador, Protocolo de Internet (IP), origem do IP, informações sobre cliques, páginas acessadas,
as páginas seguintes acessadas após a saída dos sites, ou qualquer termo de busca digitado nos sites ou em
referência a estes, dentre outros.
Utilizamos em todos os nossos canais de comunicação (website, redes sociais, atendimento online) recursos de
campanhas de publicidade baseadas em interesses, informações demográficas e de local de destino. As campanhas
de publicidade não associam identificações individuais de cookies, dados de feeds ou outros identificadores
anônimos. Da mesma forma, os recursos aplicados em campanhas não são associados a informações coletadas nas
páginas de nossos sites e anúncios. Ainda, as informações de identificação individual não são compartilhadas com
nenhum outro site ou parceiro ou qualquer feed de dados que possam estar associados aos nossos anúncios.
Ainda, com base em nossa análise a partir de um perfil comportamental, enviamos ou exibimos comunicações e/ou
conteúdo adaptado aos seus interesses/necessidades.

5.

Os cookies são configurados quando você navega no site?

Ao usar nosso website, você reconhece o uso de cookies de acordo com as condições aqui descritas. Você deve ter
visualizado um pop-up no canto inferior da página* alertando sobre a utilização dessa ferramenta em sua primeira
visita ao nosso site. Embora esse aviso não apareça nas visitas subsequentes, você pode gerenciar a utilização de
cookies configurando o seu navegador.

6.

Como configurar cookies em navegadores web?

Se você não concorda com o uso dos cookies, você pode desativá-los a qualquer momento, ajustando as
configurações do seu navegador.
Se você optar por não receber cookies, nosso website pode não funcionar corretamente e alguns recursos podem
ficar indisponíveis.

Os navegadores são diferentes, portanto, consulte o menu de configurações do seu navegador da web em seu
computador, tablet ou telefone celular, para obter instruções sobre como alterar suas preferências de cookies:
a)

No Internet Explorer

Abra o menu "Ferramentas", depois selecione "Opções da Internet"; clique na guia "Privacidade" e, em
Configurações, selecione Avançado e escolha se deseja aceitar, bloquear ou receber solicitações sobre cookies
primários e de terceiros, ou siga o link abaixo:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16ede5947fc64d
b)

No Microsoft Edge

Abra o menu "Ferramentas", depois selecione "Opções da Internet"; clique na guia "Privacidade" e, em
Configurações, selecione Avançado e escolha se deseja aceitar, bloquear ou receber solicitações sobre cookies
primários e de terceiros, ou siga o link abaixo:
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b857b9-2a946a29ae09

c)

No Mozilla Firefox

Abra o menu 'Ferramentas', selecione 'Opções', clique na guia 'Privacidade' e escolha as opções desejadas ou siga
este link:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
d)

No Safari Mac/Iphone/Ipad

Escolha 'Safari > Preferências' e depois clique em 'Segurança'; na seção 'Aceitar Cookies' escolha as opções
desejadas ou siga este link:
https://support.apple.com/pt-br/HT201265
e)

No Google Chrome (e sistemas Android e IOS)

Abra o menu de configuração, depois selecione "Privacidade e segurança", clique em Cookies e outros dados do
site", escolha as opções desejadas ou siga o seguinte link:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
Para obter mais informações sobre cookies, incluindo como configurar seu navegador de internet para rejeitá-los,
acesse www.allaboutcookies.org ou www.aboutcookies.org.

7.

Quem coloca os cookies no nosso website?

As entidades que depositam os cookies no site são:
a)

O editor do site e os fornecedores técnicos que tratam seus dados de navegação por conta da VP;

b)

Os editores das redes sociais e demais plataformas que podem colocar cookies no site são: Facebook,

LinkedIn, Youtube, Instragran,Youtube, LeadLovers, Wix.
c)

Nossos parceiros comerciais: JVM Comunicação

8.

Quais são as categorias de cookies que usamos e para qual finalidade?

a)

Cookies estritamente necessários/funcionamento (essenciais) – Estes são necessários para o

funcionamento do nosso website. Se você se recusar a aceitar esses cookies em seu terminal ou navegador, ou se
apagar os cookies armazenados nele, a navegação e experiência no Site podem ser limitadas. Eles permitem que
você utilize as principais funcionalidades do website e, em particular, que você faça login em áreas seguras e use
um carrinho de compras, além de registrar informações entre duas visitas ao site no mesmo dispositivo, registrar
identificadores de conexão de sessão ou personalizar a interface (escolha de idioma ou apresentação).
b)

Cookies analíticos, estatísticos ou de medição de audiência – Estes nos permitem conhecer o uso e o

desempenho do site e melhorar seu funcionamento para nossos usuários, por exemplo, estabelecer estatísticas e
volumes de frequência e uso dos vários elementos que compõem o site (seções e conteúdos visitados, itinerário), a
fim de melhorar o interesse e a ergonomia do site, por exemplo, garantindo que os usuários estejam encontrando o
que estão buscando facilmente.
c)

Cookies de funcionalidade – Estes são usados para reconhecê-lo quando você retornar ao nosso website.

Isso nos permite personalizar nosso conteúdo e lembrar de suas preferências (por exemplo, núcleo ou área de
interesse).
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9.

Websites e cookies de terceiros

Como um recurso do nosso website, podemos fornecer links para outros sites na internet. A VP não se
responsabiliza por esses websites e conteúdos e, ainda, não compartilha, subscreve, monitora, valida ou aceita a
forma como esses websites ou ferramentas de armazenamento de conteúdo coletam, processam e transferem os
seus dados pessoais.
Nossos anunciantes ou nossos parceiros de negócios também podem configurar cookies nos dispositivos dos
usuários que acessam nosso site, sobre os quais não temos controle. Estes cookies, em geral, visam possibilitar que
nossos parceiros possam oferecer seu conteúdo e seus serviços ao usuário que acessa nosso site de forma
personalizada, por meio da obtenção de dados de navegação extraídos a partir de sua interação com o site, mas se
você não deseja ser exposto a cookies de anunciantes, outros anunciantes de rastreamento online ou parceiros de
negócios, não selecione o link ou conteúdo do anunciante em nosso website.
Recomendamos que você consulte as respectivas políticas de privacidade de tais websites para se informar
adequadamente a respeito do tratamento de seus dados pessoais.

10.

Plugins sociais e botões de compartilhamento

O site utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do site. Assim, ao fazê-lo, os cookies
utilizados por elas poderão ser armazenados no navegador do usuário.
Cada rede social possui sua própria política de privacidade, sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm
responsáveis pelos dados coletados e pelas práticas de privacidade adotadas. Embora todas as tentativas sejam
feitas para validar e selecionar links externos que possam ser fornecidos através de nossos sites online, não somos
responsáveis pelo conteúdo de nenhum site externo de terceiros.
O usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre como seus dados pessoais são tratados. A
título informativo, disponibilizamos os seguintes links, a partir dos quais poderão ser consultadas as políticas de
privacidade e de cookies adotadas por algumas das principais redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/pt/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=pt
Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt
Pinterest: https://policy.pinterest.com/pt-br/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
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10.

Outras tecnologias de rastreamento

Além dos cookies, nossos e-mails relacionados a marketing podem conter pixel de rastreamento, também
conhecidos como web beacon, web bug, tracking bug ou tracking pixel, que tem o objetivo de nos informar se

nossos e-mails são abertos e para verificar todos os cliques em links dentro do e-mail. Podemos usar essas
informações (como identidade pessoal e e-mail) para determinar quais de nossos e-mails são mais interessantes
para você e para questionar se os usuários que não abrem nossos e-mails desejam continuar a recebê-los. O pixel
será excluído quando você excluir o e-mail. Se você não deseja que o pixel seja baixado para o seu dispositivo, você
deve escolher não clicar nos links que enviamos a você.
Quando você se inscreve em qualquer evento online que promovemos, os e-mails que acompanham também
incluem um pixel. Rastreamos sua interação com esses e-mails e nossos eventos para validar a participação para
fins de credenciamento e para ajudar a determinar quais informações são de seu interesse, conforme descrito
acima.
Nós alertamos a todos os nossos titulares de dados pessoais que não enviaremos mensagens eletrônicas
solicitando confirmação de informações pessoais por e-mail.
Por esse motivo, não nos responsabilizamos por quaisquer comunicações eletrônicas fraudulentas que coletem
seus dados pessoais (phishing).
Em relação aos e-mails recebidos, recomendamos a verificação do conteúdo de todo o e-mail antes de acionar
qualquer endereço da internet ou clicar em qualquer link. Desconfie de e-mails que contenham um cabeçalho e
campo de remetente suspeitos ou com conteúdo estranho, mensagens que possuam erros de português ou até
mesmo fotografias e logos com falhas.

