POLÍTICA DE COOKIES
Este site utiliza cookies. Ao continuar a navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.
Este site é de propriedade e operado por ou em nome da Essentra Indústria e Comércio Ltda. (“nós” e
“nosso” ou “nossos”, conforme apropriado no contexto). Estamos registrados no Brasil, sob o CNPJ/MF nº
56.993.074/0010-11 e nossa sede está em Av. Emílio Marconato, 1000 – Galpão R18A - Jaguariúna/ SP –
CEP:13.916-074
O que são Cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados em seu computador ou outro dispositivo quando
você visita nossos sites.
A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo numa próxima visita. Usamos o termo
cookies nesta política para nos referir a todos os arquivos e tecnologia que recolhem informações desta
forma, incluindo, mas não se limitando a pixel tags, web beacons e identificadores de dispositivo móvel.
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o usuário, no entanto, se já for usuário de
nosso site, poderemos monitorar as suas visitas ao site desde que, pelo menos, por uma vez, tenha iniciado
a sua navegação a partir de alguma comunicação enviada por nós, por exemplo, SMS e e-mail.
Os cookies recolhem também informações genéricas, designadamente a forma como os usuários chegam
e utilizam os sites ou a zona do país/países através do qual acessam o site etc.

Para que utilizamos os cookies em nosso site?
Os cookies são utilizados para fazer com que o nosso site funcione de forma mais eficiente, bem como
para fornecer informações aos proprietários do site sobre o seu desempenho. Isso garantirá que você possa
fazer uso total da funcionalidade do site.
Um cookie pode adaptar a operação do nosso site às suas necessidades, gostos e desgostos, reunindo e
lembrando dados sobre suas preferências personalizadas. Um cookie de forma alguma nos dá acesso aos
arquivos do seu computador ou a quaisquer dados sobre você, exceto os dados que você fornece e algumas
das atividades que você realiza em nosso site.

Que tipo de cookies utilizamos em nosso site?
Os nossos cookies têm diferentes funções:

Cookies essenciais: alguns cookies são essenciais para acessar a áreas específicas do nosso site.
Permitem a navegação no site e a utilização das suas aplicações, tal como acessar áreas seguras do site
através de login. Sem estes cookies, os serviços que o exijam não podem ser prestados. Veja alguns
exemplos abaixo:

Nome

Funcionalidade

Essentra

Manter as preferências de país e idioma

Essentra

Retendo dados de sacolas abandonadas

Essentra

Revelando produtos relevantes com base no histórico de pesquisa anterior

Cookies analíticos: utilizamos estes cookies para analisar a forma como os usuários usam o site e
monitorar a performance deste. Isto permite-nos fornecer uma experiência de alta qualidade ao
personalizar a nossa oferta e rapidamente identificar e corrigir quaisquer problemas que surjam. Por
exemplo, usamos cookies de desempenho para saber quais as páginas mais populares, qual o método de
ligação entre páginas que é mais eficaz ou para determinar a razão de algumas páginas estarem a receber
mensagens de erro. Baseado na utilização do site, podemos também utilizar estes cookies para destacar
artigos ou serviços do site que pensamos ser do interesse dos usuários. Estes cookies são utilizados apenas
para efeitos de criação e análise estatística, sem nunca recolher informação de carácter pessoal. Usamos
cookies analíticos do Google, por exemplo.
Nome

Funcionalidade

Google

Desempenho do site e análise de público

Cookies de funcionalidade: também utilizamos cookies de funcionalidade para nos permitir relembrar
as preferências do usuário. Por exemplo, os cookies evitam digitar o nome do usuário cada vez que este
acessa o site. Também usamos cookies de funcionalidade para fornecer serviços avançados ao usuário,
como efetuar comentários a um artigo. Em resumo, os cookies de funcionalidade guardam as preferências
do usuário relativamente à utilização do site, de forma que não seja necessário voltar a configurar o site
cada vez que o visita.

Cookies de publicidade: podemos, ainda, utilizar cookies de publicidade, que servem para direcionar a
publicidade em função dos interesses de cada usuário e do número de visitas que realizou, permitindo
limitar o número de vezes da exibição do anúncio. Estes cookies ajudam a medir a eficácia da publicidade.

Cookies de terceiros: podemos também manter em nosso site cookies de terceiros, que servem para
medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros no nosso site.

Os cookies utilizados podem ser:
Cookies permanentes: ficam armazenados ao nível do navegador de internet (browser) nos seus
dispositivos de acesso (PC, mobile e tablet) e são utilizados sempre que o usuário faz uma nova visita ao
site. Geralmente são utilizados para direcionar a navegação de acordo com os interesses do usuário,
permitindo-nos prestar um serviço mais personalizado.
Cookies de sessão: são temporários, permanecem nos cookies do seu navegador de internet (browser)
até sair do site. A informação obtida permite identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de
navegação.
Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao usuário aceitar, recusar ou apagar cookies ou
receber notificações sobre a recepção de cookies, nomeadamente através da seleção das definições
apropriadas no respectivo navegador. Você pode configurar os cookies no menu "opções" ou "preferências"
do seu browser. Nos links abaixo você encontra mais detalhes sobre como ajustar as preferências de cookies
dos navegadores de internet mais populares:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera

Note-se que, ao desativar cookies, você pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente,
afetando, parcial ou totalmente, a navegação no site e sua experiência como usuário.

Com quem falar em caso de dúvidas?
Caso tenha alguma pergunta acerca desta Política de Cookies, você pode entrar em contato conosco por
meio dos seguintes canais:
Telefone: + 55 19 3847-8888 | E-mail: vendasbrasil@essentra.com
Para outras informações relacionadas à privacidade e proteção de dados, acesse nossa Política de
Privacidade.

