
POLÍTICA DE COOKIES

PROPÓSITO: Estabelecer a forma e as circunstâncias em que podemos utilizar cookies
quando você acessa quaisquer de Nossos ambientes, ou interage Conosco através dos
diversos canais de comunicações disponíveis entre nós.
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1. Índice de revisões
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Marco Aurélio Brollo Gustavo Monteiro

2. Abrangência
Esta política se aplica a todos os usuários que acessam quaisquer de Nossos ambientes, ou
interagem conosco através dos diversos canais de comunicações disponíveis entre nós.

3. Vigência
Esta política deve ser revisada pela área responsável pela Governança Corporativa pelo menos
uma vez a cada três anos ou quando mudanças significativas ocorrerem.

4. Princípios e aspectos
Esta política tem como base a LGPD e o tratamento de dados pessoais pela Minutrade e deve
ser orientada pelos seguintes princípios e aspectos:

● Finalidade: Todo tratamento de dados pessoais deve ser realizado com propósitos
específicos, explícitos, legítimos e informados ao titular.

● Transparência: Informações sobre a realização de tratamento, sobre os controladores e
operadores envolvidos, sobre a integralidade dos dados pessoais e sobre a forma e
duração do tratamento devem estar acessíveis ao titular para consulta facilitada,
gratuita e devem ser claras e precisas. Ficam, no entanto, resguardados os direitos da
Minutrade sobre seus segredos comerciais e industriais.

● Necessidade: Todo tratamento de dados pessoais deve ser limitado ao mínimo
necessário para atender às finalidades a que este se propõe. Este também é conhecido
como princípio da minimização.

● Segurança: Devem ser empregadas medidas técnicas e administrativas para prevenir a
ocorrência de danos decorrentes do tratamento de dados pessoais e para proteger tais
dados contra violação de dados pessoais.

● Conformidade: Demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes
de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados
pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas
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5. Conceitos
● Cookies: são arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informações que são

baixadas para seu computador pessoal, telefone celular ou outro dispositivo quando
você acessa e navega em nossos ambientes. Os cookies são então enviados de volta ao
site de origem em cada visita subsequente ou a outro site que reconheça esse cookie.
Para a Minutrade os cookies podem ser dos tipos:

● Cookies analíticos/de desempenho: permitem reconhecer e contar o número de
visitantes e ver como os visitantes se movem em Nossos ambientes quando os estão
usando.

● Cookies de funcionalidade: usados para reconhecê-lo quando Você retorna aos Nossos
ambientes.

● Cookies de direcionamento (targeting): registram Sua visita aos Nossos ambientes, as
páginas que visitou e os links que seguiu.

6. Disposições gerais
● Toda informação de propriedade da Minutrade deve ser padronizada, controlada e

comunicada pela Gestão do Conhecimento.
● Toda informação de propriedade da Minutrade deve ser armazenada, protegida e

controlada conforme Política da Segurança da Informação e Política de Classificação,
Rotulação e Tratamento da Informação

7. Diretrizes principais
1. Para publicação em sites ou regulamentos, esta política deve ser divulgada com o texto

descrito nas diretrizes específicas e deve conter a data em que ocorreu a última
publicação e respectiva versão.

8. Responsabilidades

8.1. Usuário

● Ler e compreender esta Política de Cookies.
● Autorizar a Minutrade no armazenamento de cookies coletados de seus dispositivos.
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9.Diretrizes Específicas

Caro usuário, seja bem-vindo à MINU!
Essa Política de Cookies da MINU (“Política de Cookies”) estabelece a forma e as
circunstâncias em que podemos utilizar cookies quando você acessa quaisquer de nossos
ambientes, ou interage conosco através dos diversos canais de comunicação disponíveis entre
nós. Antes de acessar e utilizar Nossos ambientes e/ou interagir conosco, recomendamos que
você (“Você”, “Seu” ou “Sua”) leia e compreenda essa Política de Cookies. Portanto, ao acessar
quaisquer de Nossos ambientes ou interagir Conosco, Você autoriza a MINU a realizar o
armazenamento de cookies coletados de Seus dispositivos. Você também autoriza a MINU a
continuar tendo acesso a tais cookies. De tempos em tempos, a MINU poderá modificar
algumas funcionalidades de seus ambientes ou canais de comunicação com Você. Quando
isso ocorrer, ou conforme necessário, a MINU reserva o direito de atualizar esta Política de
Cookies. Buscaremos informá-lo sobre eventuais modificações. De qualquer forma, você deve
revisar a Política de Cookies periodicamente para se informar sobre novas versões. Se você
continuar a acessar Nossos ambientes ou interagir conosco, e utilizar seus recursos após a
modificação desta Política de Cookies, entenderemos que você aceitou os novos termos e
condições.

IMPORTANTE: Caso não concorde com as disposições desta Política de Cookies, solicitamos
que Você encerre prontamente o acesso aos Nossos ambientes, ou a parte deles com a qual
Você não concorda com o uso de Cookies, ou pare de interagir Conosco, e a utilização de seus
respectivos recursos.

USO DE COOKIES
O que são cookies e como são utilizados? Os Cookies são arquivos de texto contendo
pequenas quantidades de informações que são baixadas para seu computador pessoal,
telefone celular ou outro dispositivo quando você acessa e navega em nossos ambientes. Os
cookies são então enviados de volta ao site de origem em cada visita subsequente ou a outro
site que reconheça esse cookie. Os cookies são úteis porque permitem que um site reconheça
o dispositivo de um usuário. Os cookies em si não identificam Você, apenas o computador ou
dispositivo que você está usando. Os cookies realizam várias funções diferentes, como facilitar
o acesso e a navegação em Nossos ambientes em visitas futuras, permitir que você navegue
entre as páginas de maneira eficiente, lembrando Suas preferências e, em geral, melhorando a
experiência do usuário. Eles também nos permitem monitorar o tráfego em nossos ambientes e
também podem ajudar a garantir que os anúncios que você vê online sejam mais relevantes
para você e seus interesses. Os próprios cookies registram apenas quais áreas dos Nossos
ambientes foram visitadas pelo seu computador ou dispositivo e por quanto tempo. Permitir
que criemos um cookie não nos dá acesso ao resto do seu computador.
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Quais cookies a Minutrade faz uso?
Durante sua navegação em Nossos ambientes, ou interações Conosco, faremos a coleta dos
seguintes tipos de cookies:

● Cookies estritamente necessários. Esses são cookies necessários para o
funcionamento dos Nossos ambientes. Eles incluem, por exemplo, cookies que
permitem que Você faça login em áreas seguras dos Nossos ambientes.

● Cookies analíticos/de desempenho. Eles nos permitem reconhecer e contar o número
de visitantes e ver como os visitantes se movem em Nossos ambientes quando os
estão usando. Isso nos ajuda a melhorar a forma como os Nossos ambientes
funcionam, por exemplo, garantindo que os usuários encontrem facilmente o que
procuram.

● Cookies de funcionalidade. Eles são usados para reconhecê-lo quando Você retorna aos
Nossos ambientes. Isso nos permite personalizar nosso conteúdo para Você,
reconhecê-lo pelo nome e lembrar Suas preferências (por exemplo, Sua escolha de
idioma ou região).

● Cookies de direcionamento (targeting). Esses cookies registram Sua visita aos Nossos
ambientes, as páginas que visitou e os links que seguiu. Usaremos essas informações
para tornar os Nossos ambientes mais relevantes aos seus interesses. Também
podemos compartilhar essas informações com terceiros para esse fim.

Você pode encontrar mais informações sobre os cookies individuais que usamos e as
finalidades para as quais os usamos abaixo:

● DoubleClickID: Este é um identificador anônimo e exclusivo usado para rastrear o
sucesso de nossa publicidade. Ele coleta informações de publicidade por meio de pixels
ou arquivos GIF transparentes, que são fornecidos por nosso parceiro de gerenciamento
de anúncios, o DoubleClick. Esses arquivos permitem que a DoubleClick reconheça um
cookie exclusivo em Seu navegador da web, que por sua vez, nos permite saber quais
anúncios mostrar a Você. O cookie permite que o endereço IP do dispositivo seja
enviado para um site, mas não armazena o endereço IP ou qualquer outro dado pessoal.
Este é um cookie de terceiros.

● Google Analytics: O site usa o Google Analytics, um serviço de análise da web fornecido
pelo Google, Inc. (Google). O Google Analytics usa cookies para ajudar os operadores do
site a analisar como os usuários usam os Nossos ambientes. As informações geradas
pelo cookie sobre o uso dos Nossos Ambientes (incluindo seu endereço IP) serão
transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. O Google
usará essas informações com o objetivo de avaliar o uso dos Nossos Ambientes,
compilando relatórios sobre a atividade do site para operadores de internet e fornecendo
outros serviços relacionados à atividade do site e uso da internet. O Google também
pode transferir essas informações a terceiros, quando exigido por lei, ou quando esses
terceiros processam as informações em nome do Google. O Google não associará o seu
endereço IP a nenhum outro dado mantido pelo Google. Ao usar Nossos ambientes,
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Você concorda com o tratamento de dados sobre Você pelo Google na forma e para os
fins definidos acima.

● LeadLander: Usamos este cookie para coletar informações sobre como os visitantes
usam Nossos ambientes e comunicações por e-mail. O cookie coleta informações
relacionadas à origem dos visitantes dos Nossos ambientes, ao número de visitantes, às
comunicações por e-mail em que clicaram e às páginas que visitaram. Se você
consentir, podemos usar as informações coletadas por este cookie, em combinação
com seus Dados Pessoais, para contatá-lo e adaptar nossas comunicações a Você com
base nas páginas que você visitou.

Com a maioria dos navegadores da Internet, Você pode apagar ou bloquear cookies ou pedir
para receber um aviso antes que um cookie seja armazenado. A função “Ajuda” do Seu
navegador deve dizer-lhe como. Você também encontrará detalhes sobre como excluir cookies
de Seu computador, bem como informações mais gerais sobre cookies. Esteja ciente de que
restringir cookies pode ter um impacto negativo na funcionalidade dos Nossos ambientes.

Como Você pode restringir suas informações?
Por meio das configurações personalizadas em Seu browser de internet, Você poderá restringir
o acesso a tais informações, de modo a desabilitar o rastreio e coleta de cookies. Veja nos links
abaixo como desativar a coleta de cookies em seu browser:

Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari Internet Explorer

Passo 1: Abra o navegador do seu Internet Explorer.
Passo 2: Clique na engrenagem na parte superior à direita da janela do navegador.
Passo 3: Selecione "Opções da Internet".
Passo 4: Selecione a aba de Privacidade.
Passo 5: Clique no botão “Avançado”.
Passo 6: Aceite ou faça o bloqueio dos cookies.

Firefox

Passo 1: Abra o navegador do seu Firefox
Passo 2: Clique no menu “Ferramentas” e em seguida “Opções”
Passo 3: Selecione a aba "Privacidade".
Passo 4: Ative ou desative a opção “Sites podem definir cookies”

Google Chrome No computador
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Passo 1: No computador, abra o Chrome.
Passo 2: No canto superior direito, clique em Mais Configurações.
Passo 3: No menu esquerdo, clique em "Privacidade e segurança".
Passo 4: Clique em Configurações do site.
Passo 5: Clique em Cookies e Dados do Site
Passo 6: Ative ou desative a função de "Cookies"

No smartphone

Passo 1: Abra o aplicativo do Google Chrome
Passo 2: Selecione o "Menu" de três pontos na parte superior
Passo 3: Selecione a opção “Configurações”.
Passo 4: Selecione a opção "Configurações do site"
Passo 5: Selecione a opção "Cookies"
Passo 6: Ative ou desative a função de "Cookies"

Safari

Passo 1: Na tela inicial do dispositivo, selecione o aplicativo "Ajustes"
Passo 2: Selecione o "Safari".
Passo 3: Selecione a opção “Privacidade e Segurança”
Passo 4: Ative ou desative “Bloquear todos os cookies”. NOTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO Caso
Você esteja ciente de uma violação desta Política, que represente uma violação de direito
autoral ou de propriedade intelectual ou outros direitos, solicitamos que Você notifique
imediatamente a MINU através do seguinte contato: privacidade@minu.co
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