COOKIES
ÍNDICE
02 | Introdução
02 | O que são cookies?
03 | Para que servem os cookies?
04 | Que tipo de cookies utilizamos?
05 | É possível controlar ou excluir cookies?
06 | Informações detalhadas dos cookies

INTRODUÇÃO
O Grupo Tecnometal 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 01 tipo de cookies em nosso website: cookies de analíticos.
A. COOKIES ANALÍTICOS
Coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de analisar a utilização
do site e seu respectivo desempenho. Esse tipo de cookie é essencial para
mantermos uma performance positiva, como: entender quais são as páginas
mais populares e verificar o motivo dos erros apresentados nas páginas.
Esses cookies não coletam nenhum dado pessoal.

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 do Grupo Tecnometal.
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.
A. COOKIES ANALÍTICOS:

Nome do Cookie

Prazo de
validade
padrão

_ga

2 anos

_gid

24 horas

_gat

AMP_TOKEN

_gac_<property-id>

1 minuto

30 segundos a
1 ano

90 dias

Descrição

Usado para distinguir usuários.
Usado para distinguir usuários.
Usado para limitar a taxa de solicitação. Se o
Google Analytics for implantado pelo
Gerenciador de tags do Google, esse cookie será
chamado de _dc_gtm_<property- id>
Contém um token que pode ser usado para
recuperar um Client-ID do serviço AMP. Outros
valores possíveis indicam desativação, solicitação
em andamento ou erro ao recuperar um Client-ID
desse serviço.
Contém informações relacionadas à campanha
para o usuário. Se você vinculou suas contas do
Google Analytics e do Google Ads, o cookie será
analisado pelas tags de conversão no site do
Google Ads, a menos que você o desative. Saiba
mais

Fonte: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pt-br

