
  
 

 

 
 

Política de Cookies 
 
 

A everis Brasil informa através desta Política de Cookies sobre o uso de dispositivos de 
armazenamento e recuperação de dados no equipamento terminal do usuário. 

 
 

1.- O que são cookies? 
Cookies são arquivos baixados para o computador/smartphone/tablet do usuário ao acessar 
determinadas páginas da Web e aplicativos que permitem armazenar preferências de 
navegação do Usuário, agilizando e facilitando a interação entre o usuário e o site. 

 
As informações coletadas pelos cookies são anônimas e não contêm informações confidenciais, 
pois não coletam dados que possam identificar pessoalmente o usuário. Em qualquer caso, o 
usuário pode acessar a configuração do seu navegador para modificar e/ou bloquear a 
instalação de Cookies enviados a partir do site, sem impedir o acesso ao conteúdo. 

 
 

2.- Para que a everis Brasil usa os cookies? 
Este site usa cookies ou outros dispositivos de armazenamento e recuperação de informações 
para rastrear as interações dos usuários com os serviços oferecidos no site. 

 
Os cookies permitem o reconhecimento do navegador do usuário, bem como o tipo de 
dispositivo a partir do qual o site é acessado, e são usados para facilitar a próxima visita do 
usuário e tornar o site mais útil. 

 
Por exemplo, a everis Brasil usa cookies para garantir que o site funcione corretamente e para 
conhecer sua experiência de navegação, entre outros. 

 
Em suma, o uso de cookies permite que a everis Brasil otimize a navegação do usuário, 
adaptando as informações e serviços oferecidos aos seus interesses e preferências. 

 
 

3.- Tipos de cookies usados no site 
O site usa os seguintes tipos de cookies, embora um cookie possa ser incluído em mais de uma 
categoria: 

 
- Cookies próprios: Esses cookies permitem que o site funcione corretamente, e é por isso que 
eles são essenciais para que o usuário possa usar todas as opções do site e navegar e usar 
suas funções normalmente. 

 
- Cookies de terceiros: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal do Usuário de 

um equipamento ou domínio que não é gerenciado pela everis Brasil, mas por outra entidade 
que trata os dados obtidos por meio de cookies. 



 

 

- Cookies de personalização: São aqueles que permitem ao usuário acessar o serviço com 
algumas características de caráter geral pré-definidas com base em uma série de critérios no 
terminal do usuário, como, por exemplo, idioma, tipo de navegador pelo qual o usuário acessa o 
serviço, configuração regional do local em que acessa o serviço, etc. 

 
- Cookies analíticos: São aqueles que permitem que a pessoa encarregada deles monitore e 
analise o comportamento dos usuários dos sites aos quais estão vinculados. A informação 
recolhida através deste tipo de cookies é utilizada na medição da atividade dos sites, aplicação 
ou plataforma e para a elaboração de perfis de navegação dos utilizadores dos referidos sites, 
aplicações e plataformas, de forma a introduzir melhorias em função da análise dos dados de 
uso feitos pelos usuários do serviço. 

 
Os principais objetivos buscados com este tipo de cookies são: 

 
• Permitir a identificação anônima dos usuários e, portanto, a contabilização aproximada do 
número de visitantes. 
•     Identificar o conteúdo mais visitado de forma anônima. 

• Saber se o usuário que está acessando é novo ou se está repetindo a visita. 

 
- Cookies publicitários: São aqueles que permitem a gestão, da forma mais eficiente possível, 
dos espaços publicitários que, conforme o caso, o editor incluiu em uma página web, aplicativo 
ou plataforma a partir da qual o serviço solicitado é fornecido com base em critérios como 
conteúdo editado ou frequência com que os anúncios são exibidos. 

 
- Cookies de publicidade comportamental: São aqueles que permitem a gestão, da maneira mais 
eficiente possível, dos espaços publicitários que, quando apropriado, o editor incluiu em uma 
página web, aplicativo ou plataforma a partir da qual fornece o serviço solicitado. Esses cookies 
armazenam informações sobre o comportamento dos usuários obtidos por meio da observação 
contínua de seus hábitos de navegação, o que permite o desenvolvimento de um perfil 
específico para exibir publicidade em função do mesmo. 

 
Os cookies usados no site são detalhados a seguir: 

 
 
 
 

Cookie Titular Duração 
Próprio/de 
terceiros 

Propósito 

1P_JAR Google 1 mês Terceiros analítico 

AID Google 1 mês Terceiros analítico 

APISD Google 2 anos Terceiros analítico 

CONSENT Google 
20 

anos Terceiros analítico 

DSID Google 
20 

anos Terceiros analítico 



 

 

 
GiSession 

 
everis 

 
1 mês 

 
próprio 

identificação 
de sessão 

 
GiC 

 
everis 

 
1 ano 

 
próprio 

identificação 
de sessão 

GiU everis 1 mês próprio analítico 

HSID Google 1 ano Terceiros analítico 

IDE 
Google 

Doubleclick 
6 

meses 
terceiros publicidade 

 
MUID 

Microsoft 
advertising 
(Bing) 

 
1 ano 

 
terceiros 

 
marketing 

 
MUIDB 

Microsoft 
advertising 
(Bing) 

 
1 ano 

 
terceiros 

 
marketing 

NID Google 1 ano terceiros marketing 

OGPC Google 1 ano terceiros marketing 

S Google 1 ano terceiros marketing 

SAPISID Google 2 anos Terceiros analítico 

SID Google 2 anos Terceiros analítico 

SIDCC Google 
6 

meses Terceiros analítico 

_ga 
Google 

Analytics 
2 anos terceiros analítico 

_gat 
Google 

Analytics 
1 ano terceiros analítico 

_gid 
Google 

Analytics 
1 ano terceiros analítico 

csrf_same_site Twitter 1 ano Terceiros analítico 

csrf_same_site_set Twitter 1 ano Terceiros analítico 

datr Facebook 1 ano Terceiros analítico 

dnt Twitter 
10 

anos Terceiros analítico 

dpr Facebook 1 mês Terceiros analítico 

eu_cn Twitter 1 ano Terceiros analítico 

fr Facebook 
3 

meses terceiros publicidade 

_fbp Facebook 1 dia terceiros publicidade 

guest_id Twitter 2 anos Terceiros analítico 

kdt Twitter 1 ano Terceiros analítico 

locale Facebook 1 ano Terceiros analítico 

muc Twitter 1 ano Terceiros analítico 



 

 

personalization_id Twitter 2 anos terceiros sessão 

 
remmeber_checked_on 

 
Twitter 

 
2 anos 

 
terceiros 

 
sessão 

sb Facebook 1 ano Terceiros analítico 

tfw_exp Twitter 
6 

meses Terceiros analítico 

wd Facebook 
6 

meses Terceiros analítico 

 
 

4.- Como desativar os cookies? 
Todos os navegadores permitem alterações para desativar a configuração de cookies. É por isso 
que a maioria dos navegadores oferece a possibilidade de gerenciar cookies, para obter um 
controle mais preciso sobre a privacidade. Essas configurações estão localizadas no menu 
"opções" ou "preferências" do seu navegador. 

 
Abaixo, você pode encontrar os links de cada navegador para desativar os cookies, seguindo as 
instruções: 

 
- Internet Explorer (http://goo.gl/iU2wh2) 

 
 No menu Ferramentas, selecione "Opções da Internet".
 Clique na aba de privacidade.
• Você pode configurar a privacidade com um cursor com seis posições que permite controlar a 
quantidade de cookies que serão instalados: Bloqueie todos os cookies, Alto, Médio Alto, Médio 
(nível padrão), Baixo e Aceitar todos os cookies. 

 
- Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv) 

 
• Na parte superior da janela do Firefox, clique no menu Ferramentas. 
• Selecione Opções 
• Selecione o painel Privacidade. 
• Na opção do Firefox você pode escolher Usar uma configuração personalizada para o histórico 

para configurar as opções. 

 
• Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB) 

 
• Clique no menu localizado na barra de ferramentas 
• Selecione Configuração 
• Clique em Mostrar opções avançadas 
• Na seleção "Privacidade", clique no botão Configurações de conteúdo. 

• Na seleção de Cookies, você pode configurar as opções. 

 
- Safari (http://goo.gl/PcjEm3; http://goo.gl/dQywEo) 



 

 

• No menu de configuração selecione a opção "Preferências". 
• Abra a guia de privacidade. 
• Selecione a opção desejada na seção "bloquear cookies". 
• Lembre-se de que certas funções e todas as funcionalidades do site podem não estar 

disponíveis após a desativação dos cookies. 
 

Se você não deseja ser rastreado pelos cookies, o Google desenvolveu um complemento para 
instalar no seu navegador, que pode ser acessado no seguinte link: http://goo.gl/up4ND. 

 

5.- Cookies em dispositivos móveis 
A everis Brasil também usa cookies ou outros dispositivos de armazenamento em dispositivos 
móveis. 

 
Tal como acontece com os navegadores de computador, os navegadores em dispositivos 
móveis permitem alterações nas opções de privacidade ou configurações para desativar ou 
eliminar cookies. 

 
Se você deseja modificar as opções de privacidade, siga as instruções especificadas pelo 
desenvolvedor do navegador do seu dispositivo móvel. 

 
Abaixo, você pode encontrar alguns exemplos dos links que irão guiá-lo para modificar as 
opções de privacidade em seu dispositivo móvel: 

 
- IOS: (http://goo.gl/61xevS.) 
- Windows Phone: (http://goo.gl/tKyb0y.) 
- Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N.) 
- Opera Mobile: (http://goo.gl/Nzr8s7.) 

 
6.- Aceitar, configurar ou rejeitar de cookies 
Você pode clicar no botão "ACEITAR E FECHAR" ou continuar navegando para aceitar cookies. 

Você pode clicar no botão "CONFIGURAR OU REJEITAR" para configurar ou rejeitar cookies. 

Informamos que, ao bloquear ou não aceitar a instalação de cookies, é possível que 
determinados serviços não estejam disponíveis ou que você não possa acessar determinados 
serviços ou aproveitar ao máximo tudo o que este site oferece a você. 


