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1.1

Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação

Aplicabilidade da Política

Essa versão da nossa Política de Cookies (doravante denominada “Política”) é válida a partir
de 01/08/2021.
A Brain Soluções Integradas LTDA (doravante denominada “Smartbrain”, “nós”, “nosso”),
utiliza a tecnologia de cookies para oferecer um serviço melhor e mais personalizado. Os
termos dessa Política aplicam-se a todos os Usuários e Visitantes do website
smartbrain.com.br (doravante denominado “Site”) com o objetivo de informar, de forma
clara e objetiva sobre o uso de cookies nos mesmos.
Para mais informações sobre como a Smartbrain realiza o Tratamento dos seus Dados
Pessoais,

consulte

a

nossa

Política

de

Privacidade

www.smartbrain.com.br/politicaprivacidade
Ao acessar nosso Site pela primeira vez, os Usuários/Visitantes foram informados através de
um aviso de texto (“banner”) referente a prática de cookies do Site.

1.2

Definições

Para os fins desta Política, devem ser consideradas as seguintes definições e descrições
para seu melhor entendimento, quando referidas em letra maiúscula ou minúscula, plural
ou singular, com ou sem negrito:
Dados Pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
Tratamento: é toda a operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
Usuário (ou Usuários): todas as pessoas físicas ou jurídicas cadastradas que interajam
com as funcionalidades oferecidas pela Smartbrain;
Visitantes: qualquer pessoa que navegar pelo Site, independentemente de estar
ou não autenticadas;
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Logs: registros das atividades de Visitantes e Usuários verificadas no Site.

1.2.1

O que são cookies

Os “cookies” são considerados pequenos arquivos, de texto ou imagem, disponibilizados
pela Smartbrain em nosso Site, armazenados nos dispositivos utilizados pelos Usuários que
as acessam (por exemplo, computadores, tablets, smartphones etc.), onde são registrados
para a posterior retransmissão aos mesmos sites quando este usuário volta a visitá-los.

1.2.2

Para que servem os cookies

Os cookies desempenham diversas funções diferentes, tais como permitir que você
navegue entre as páginas de maneira eficiente, armazenar suas preferências e, em geral,
melhorar sua experiência de navegação.
Eles também podem ajudar a personalizar os anúncios publicitários exibidos durante a
navegação e as atividades de marketing direcionadas aos Usuários/Visitantes, garantindo
que eles sejam enviados de acordo com seus interesses e preferências.

1.2.3

Cookies Utilizados neste Site

Utilizamos tanto session cookies (que permanecem até você fechar o seu navegador) e
cookies persistentes (que permanecem por um período mais longo e especificado de
tempo). Os tipos de cookies utilizados neste site podem, em geral, ser classificados em
3 categorias: Estritamente Necessários, Desempenho e Funcionalidade. Você pode
encontrar mais informações sobre os cookies utilizados neste site, nos links abaixo:
•

Google Anaytics - https://policies.google.com/privacy?hl=pt

•
•

Google Adwords - https://policies.google.com/privacy?hl=pt
HubSpot - https://legal.hubspot.com/br/privacy-policy

1.2.4

Estritamente Necessários

Alguns dos cookies de nosso site são essenciais para que você possa navegar em todo
o website e utilizar seus recursos. Esses cookies não coletam informações sobre você
que poderiam vir a ser utilizadas para fins de marketing ou para rastrear por onde você
navegou na internet.
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1.2.5

Políticas e Procedimentos de Segurança da Informação

Cookies de Desempenho/Analíticos

Alguns dos cookies em nosso site coletam informações sobre como os visitantes utilizam
o site; por exemplo, quais páginas são mais visitadas e se eles recebem mensagens de
erro das páginas da internet. Esses cookies não coletam informações que identifiquem
um visitante. Todas as informações coletadas por esses cookies são agregadas e,
portanto, ficam anônimas. São usadas tão somente para melhorar o funcionamento do
nosso site.
O nosso site utiliza os cookies Google Analytics. As informações coletadas por esses
cookies serão transferidas e armazenadas pelo Google em servidores nos EUA, de
acordo com suas práticas de privacidade. Para outras informações sobre normas de
privacidade do Google e como se aplicam ao Google Analytics, visite:

•

Google Analytics privacy overview

•

Opt out of Google Analytics tracking

1.2.6

Funcionalidade

Estes cookies permitem ao nosso site lembrar as escolhas feitas por você e oferecem
recursos melhores e mais pessoais.

1.2.7

Cookies de Terceiros

O nosso site também permite que terceiros abaixem cookies em seu equipamento. Por
exemplo, às vezes inserimos fotografias e vídeos de sites como o [Ex:YouTube e Flickr].
Quando você visita uma página com tal conteúdo, você poderá receber cookies desses
sites. Você também poderá observar botões inseridos de “share” (compartilhar) em
algumas de nossas páginas da internet. Esses botões permitem que você compartilhe
facilmente o conteúdo em diversas redes sociais populares. Quando você clicar num
desses botões, um cookie poderá ser inserido pela entidade que você escolheu para
compartilhar o conteúdo. Esses cookies de terceiros não estão sob nosso controle. Para
mais informações sobre seu uso, visite o site específico desses terceiros.
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Como Controlar e Eliminar Cookies

A maioria dos navegadores da internet aceita cookies, mas normalmente você poderá
mudar a configuração do navegador para recusar novos cookies, eliminar os já
existentes ou simplesmente ser informado quando novos cookies estão sendo enviados
para o seu equipamento. Para tanto, siga as instruções fornecidas pelo seu navegador
(normalmente encontradas no setor “Help”, “Tools” ou “Edit”). No entanto, esteja ciente
de que, se você recusar ou desativar cookies, você poderá perder algumas das
funcionalidades do site. Além disso, a desativação de um cookie ou de uma categoria
de cookies não elimina o cookie do seu navegador; você mesmo terá que fazer isso a
partir do seu navegador.

1.2.9

Alterações a Esta Política de Cookies

A Smartbrain reserva o direito de alterar o teor desta Política de Cookies a qualquer
momento conforme necessário. Se fizermos quaisquer alterações a esta Política,
indicaremos a data da última atualização desta Política no início. Todas as alterações ou
modificações entrarão em vigor imediatamente após a publicação da Política de Cookies
atualizada no nosso Site.
Dessa maneira, recomendamos a todos os aos Usuários/Visitantes a revisar
periodicamente esta Política a fim de obter as informações mais recentes sobre nossas
práticas de privacidade.

1.2.10 Entre em Contato Conosco
Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a presente Política de Cookies, entre
em

contato

conosco

através

do

seguinte

endereço

de

e-mail:

https://www.smartbrain.com.br/contato_.

1.3

Conclusão

A Política de cookies segue as recomendações da LGPD, com o objetivo de esclarecer a
utilização dos cookies.
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Esta página foi intencionalmente deixada em
branco para indicar o fim deste documento.
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