Política de Cookies

Informações sobre o uso de cookies
A Ve utiliza cookies para distinguir seus clientes de outros usuários do website. Os cookies ajudam a fornecer
experiência personalizada àquele que navega pelo website, permitindo que o site seja aprimorado de acordo
com suas preferências. Ao continuar navegando no site, o cliente concorda com o uso de cookies.
O que é um cookie?
Cookie é uma pequena sequência de letras e números que contêm informações armazenadas no navegador
ou no disco rígido do computador, e só será utilizada com a concordância do usuário. Os cookies ajudam a Ve
a “lembrar” quem é o usuário acessando o website e, assim, adequar o website de acordo com suas
preferências. Desta forma, pode-se apresentar conteúdo que tenha maior relevância para cada usuário,
permitindo que o mesmo navegue com mais facilidade pelas páginas. Sem a utilização de cookies, cada acesso
ao website realizado pelo usuário será visto como novo, o que fará a sua experiência ser algo menos
interessante e certamente mais demorado.
Lista dos principais cookies da Ve
Utilizamos os seguintes tipos de cookies:
•

•

•

•

Cookies estritamente necessários: são cookies necessários para a operação do site. Eles registram as
informações preenchidas em formulários durante a navegação no website. Incluem, por exemplo, cookies
que permitem o acesso a áreas protegidas do website, usar o carrinho de compras ou fazer uso dos serviços
de cobrança eletrônicos.
Cookies analíticos ou de desempenho: permitem o reconhecimento e a contagem do número de visitantes
do site, permitindo que seja feita uma análise do comportamento dos visitantes enquanto navegam pelo
website. Estes cookies permitem que seja aprimorado o funcionamento do website, assegurando que os
usuários facilmente encontrem o que estão procurando, por exemplo.
Cookies de direcionamento: estes cookies armazenam a visita do usuário ao website, as páginas visitadas
e os links utilizados. Estas informações são usadas para que as informações do website e as publicidades
exibidas sejam mais relevantes de acordo com os interesses de cada usuário. Estas informações
eventualmente podem ser compartilhas com terceiros para o mesmo propósito.
Cookies de Publicidade: A VeAds usa cookies com o fim de disponibilizar publicidades contextualizadas às
preferências e comportamentos dos usuários, bem como para o redirecionamento de propaganda.
Nenhuma informação identificável é armazenada, podendo o usuário optar por não ser rastreado pela
VeAds e outras companhias de publicidade baseadas no comportamento do usuário. Para isso, acesse o site
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices e ao localizar a VeAds na lista de companhias de
rastreamento comportamental, basta clicar na opção “OFF” ou “DESLIGAR”. Alternativamente, por favor,
visite o site https://www.ve.com e opte ou não pela publicidade da VeAds.

Mais informações sobre os cookies individuais utilizados pela VeAds podem ser encontradas na Política de
Privacidade.

Cookies Específicos do Website
Appnexus – Plataforma de compra programática
Doubleclick – Plataforma de compra programática
Google Analytics – Rastreamento de sites, tráfego e conversões
Hub spot – Novas Plataformas de Marketing
Infinity Tracking – Rastreamento de chamadas para entender qual atividade de mercado trouxe o visitante ao
site
Intercom – Chat on online – serviço que permite que o visitante faça perguntas
Mixpanel – Plataforma de análise de dados
Segment – Conecta integrações advindas de diferentes origens
Skyglue – Serviço de monitoramento de eventos para entender no que os visitantes estão clicando
Gravatar – Carrega fotos de perfil de autores/usuários do Wordpress
Cookies de Terceiros
Por favor, note que terceiros (incluindo, por exemplo, redes de publicidade e prestadores de serviços externos,
como o de análise do tráfico da web) também podem utilizar cookies sobre a Ve não tem controle. Referidos
cookies provavelmente serão analíticos/de desempenho ou cookies de direcionamento, não sendo possível o
controle da divulgação desses cookies, devendo o próprio usuário verificar os sites de terceiros mais relevantes
e assim ter acesso a maiores informações sobre os mesmos.
Bloqueando o uso de cookies
O usuário está livre para bloquear, deletar ou desabilitar cookies a qualquer tempo, ativando a configuração no
seu navegador que veda o uso de alguns ou todos os cookies. Todavia, ao utilizar as configurações de seu
navegador que bloqueiam o uso de todos os cookies (incluindo cookies essenciais) talvez não seja possível
acessar páginas, serviços, aplicativos ou ferramentas do site. Para mais informações sobre como bloquear,
deletar ou desabilitar essas tecnologias, por favor consulte seu navegador ou o dispositivo de configurações.

