Você e seus cookies.
Vamos explicar a seguir para quais finalidades fazemos o uso de cookies e de
tecnologias similares em nossos sites. Esteja ciente de que a qualquer momento você
pode cancelar o seu consentimento ou rejeitar o uso dos cookies.
O que são cookies?
Cookies e tecnologias de armazenamento web, como armazenamento local e
armazenamento de sessão (cookies), facilitam e simplificam sua interação com o
nosso site - sem esforço adicional de sua parte. Cookies são pequenos arquivos de
texto baixados pelo seu navegador no seu dispositivo quando você visita nosso site.
Enquanto você interage com as tecnologias do nosso site e de terceiros como scripts,
pixels e tags (para fins publicitários), configure os cookies no seu dispositivo. Nas
sessões a seguir, você descobrirá mais informações sobre os cookies utilizados nesse
website e como você pode mudar suas configurações para adequá-las aos seus
interesses.
Como os cookies podem nos ajudar a te ajudar.
Os cookies têm muitas funções diferentes que ajudam a tornar a sua experiência
online mais direta e mais interativa. Porém, essa experiência é garantida somente no
caso de que você esteja utilizando o mesmo dispositivo e o mesmo navegador do
último acesso ao site. Alguns cookies específicos são fundamentais para o
funcionamento e a manutenção dos sites do AGRALE S.A. e as empresas que
compõem o grupo empresarial e nos permitem:



Apresentar informações consistentes e precisas;
Garantir que você tenha uma experiência direta e mais interativa.

Os cookies nos permitem melhorar o nosso site observando como os nossos visitantes
o utilizam. Avaliamos quais conteúdos são mais populares e o que mais pode ser
interessante ou útil para os visitantes. Isto nos ajuda a:




Fornecer a você uma experiência mais personalizada ao ajudá-lo a continuar o seu
percurso e a navegar para as páginas mais relevantes de forma mais eficiente;
Lembrar determinadas preferências pessoais;
Direcioná-lo para sites ou conteúdos úteis.

Os cookies nos permitem melhorar o nosso site observando como os nossos visitantes
o utilizam. Avaliamos quais conteúdos são mais populares e o que mais pode ser
interessante ou útil para os visitantes. Isto nos ajuda a:



Compreender a forma como os visitantes utilizam os nossos sites para que
possamos melhorá-los e otimizar a sua experiência;
Testar diferentes ideias e apresentar conteúdos que sejam mais relevantes para
cada visitante individualmente.

O Grupo Empresarial Agrale S.A. pode utilizar cookies para fins de marketing. Estes
cookies armazenam informações do seu histórico de navegação para registrar seus
interesses durante a navegação no nosso site. Isto permite que nós ou nossos
parceiros enviemos apenas os anúncios online que sejam relevantes para você e para
os seus interesses.
Se clicar em "Aceitar todos", todas as categorias de cookies que requerem
consentimento serão automaticamente ativadas. Se clicar em "Rejeitar", as categorias
de cookies que requerem consentimento serão desativadas.
Utilizamos esses cookies para:


Lembrar suas preferências



Fornecer conteúdos multimídia de acordo com suas necessidades técnicas



Manter seus detalhes de autenticação



Verificar sua interação com o nosso site



Descobrir mais sobre sua navegação em nosso site



Melhorar o nosso site e adequá-lo às suas necessidades



Tornar a publicidade de conteúdos nos Websites ou banners publicitários
online mais relevantes para você e para os seus interesses específicos



Criar publicidade online direcionada às pessoas certas com a informação certa



Impedir que os mesmos anúncios reapareçam continuamente



Permitir que você navegue em nossas páginas sem perder ações realizadas
anteriormente na mesma sessão



Balancear o tempo de carregamento para um melhor desempenho dos nossos
sites



Lembrar suas ações anteriores, como qual foi sua opção anterior de
consentimento de cookies

O que você precisa saber sobre cookies?
Os cookies ajudam a proporcionar uma experiência melhor e mais rápida. Um cookie é
um pequeno ficheiro de texto que guarda configurações da Internet. Praticamente
todos os sites utilizam a tecnologia de cookies. Os cookies são baixados pelo seu
navegador da Internet na primeira vez que você visita um site.
Na próxima vez que você visitar o site através do mesmo dispositivo, o site que salvou
originalmente o cookie reconhece que você já o visitou anteriormente e, em alguns
casos, adapta o que surge na tela, levando em consideração esse fato. Dessa forma,
ele pode se tornar mais relevante para os seus interesses e necessidades pessoais.
Os cookies referidos abaixo são sinônimos de HTML5 Session Web Storages e
HTML5 Local Web Storages.

Cookies próprios
Os cookies permitem que você navegue nosso site e utilize os componentes conforme
pretendido. Sem estes cookies, alguns serviços não podem ser fornecidos como
lembrar seleções anteriores de conteúdos de cookies. Esses cookies são utilizados

exclusivamente pelo Grupo Empresaririal Agrale S.A. e são chamados de cookies
próprios. São apenas implementados quando você visita o nosso site e são eliminados
depois de você fechar o seu navegador. Exemplo de utilização: ao entrar no nosso
website por um dispositivo móvel, você verá sua versão criada para estes dispositivos,
garantindo que o seu volume de dados não seja consumido desnecessariamente.
Outro exemplo consiste em facilitar uma mudança de http para https quando você
muda de página, para que a segurança dos dados transmitidos seja mantida.
Esses cookies também salvam sua opção de utilização de cookies no nosso site. O
seu consentimento não é necessário para a utilização de cookies essenciais.
Esses cookies não podem ser desativados utilizando qualquer uma das funções neste
site.

Cookies de terceiros.
Os nossos sites também podem incluir conteúdos de outros sites, que podem
implementar seus próprios cookies. Esses cookies são salvos por terceiros, e não pelo
proprietário do site que você está visitando. Esses fornecedores terceiros podem
salvar cookies quando você visita os nossos sites e, assim, receber informações
como, por exemplo, o fato de que você visitou um de nossos sites. Visite os sites
desses terceiros para obter mais informações sobre a forma como eles utilizam os
cookies. Você pode encontrar informações sobre os respectivos terceiros que
controlam esses cookies na descrição detalhada acima. Você pode rejeitar ou cancelar
o seu consentimento de aceitação de cookies de terceiros a qualquer momento,
utilizando a funcionalidade correspondente em nossos sites. Se rejeitar os cookies de
terceiros, você só poderá utilizar aquelas funcionalidades em nos nossos sites que
possamos garantir que funcionarão sem esses cookies. As seções de nosso site que
potencialmente dispõem de meios técnicos para integrar conteúdos de terceiros e,
dessa forma, implementar cookies de terceiros, não estarão disponíveis nesse caso.
Você será informado sobre isso por meio de um aviso correspondente. Se, ainda
assim, você quiser continuar utilizando os conteúdos do site, isso só será possível se
aceitar a utilização de cookies que estão sujeitos consentimento.
Para isso, use a função disponibilizada na respectiva seção nos nossos sites para dar
o seu consentimento. Para mais informações, consulte a lista de cookies que descreve
todos os cookies de terceiros integrados (por ex.: tags/scripts/pixels).

O que acontece se você recusar os cookies?
Se você optar por rejeitar cookies que necessitam de consentimento, nós acataremos
a sua decisão e esses cookies não serão utilizados. Se você optar por retirar o seu
consentimento, nós garantiremos que sua decisão seja respeitada quando você visitar
uma página subsequente e, por isso, não implementaremos mais cookies que estavam
ativos com base no seu interesse legítimo e genuíno quando você visitou inicialmente
o nosso site, nem cookies que necessitem de consentimento. Nós os apagaremos
sempre que tal seja tecnicamente possível e caso sejam cookies próprios. Isso
significa, porém, que, no caso dos cookies funcionais, você não poderá se beneficiar

de todas as atribuições e funcionalidades disponíveis nos nossos sites. Da mesma
forma, você pode rejeitar a utilização de cookies de desempenho. No entanto, ao fazer
isso, não conseguiremos descobrir o que você gosta ou não no nosso site para que
possamos melhorá-lo. Observe que não podemos eliminar cookies de terceiros. Se
quiser eliminar cookies de terceiros, você terá que fazê-lo nas configurações do seu
navegador. Observe que, se quiser retirar o seu consentimento em relação aos
cookies para fins de marketing, isto não significa que você passará a ver menos
publicidade. Significa apenas que a publicidade que você verá não será adaptada às
suas necessidades.

Gerenciando os cookies do seu navegador.
Você pode gerenciar (ativar/desativar e excluir) as configurações de cookies nos
nossos sites através das funcionalidades acima ou alterando as configurações do seu
navegador. A maior parte dos navegadores permite o gerenciamento dos cookies
através da aceitação ou rejeição de todos os cookies ou da aceitação de apenas
determinadas categorias de cookies. O processo para gerenciar e excluir cookies está
disponível na função de ajuda integrada no seu navegador.
É importante que você saiba que, se alterar as definições e bloquear determinados
cookies, talvez não consiga utilizar na íntegra algumas funcionalidades do nosso site,
e poderemos não conseguir disponibilizar alguns conteúdos que você tenha visto ou
utilizado anteriormente.

