
1 de 3  

Política de cookies 
Nosso website utiliza cookies para distinguir você de outros usuários. Isto nos ajuda a lhe 
proporcionar uma boa experiência ao navegar em nosso site e também na melhoria do mesmo.  
 
Nosso uso de cookies 
 
A Steer estabelece e acessa cookies em seu computador para obter informações sobre como 
você acessa e utiliza nosso website. A menos que você tenha ajustado o seu navegador para 
que ele recuse cookies, nosso sistema somente emitirá cookies quando você utilizar o nosso 
site. Utilizando o website, você concorda com nosso uso de cookies. 
 
O que são cookies? 
Um cookie é um pequeno arquivo de letras e números que armazenamos em seu navegador ou 
no disco rígido de seu computador, com a sua permissão. . Os cookies contêm informações que 
são transferidas para o disco rígido de seu computador. 
  
Utilizamos os seguintes cookies: 
  

• Cookies estritamente necessários – estes cookies são essenciais para permitir que você 
se mova através de um website e utilize seus recursos habilitando serviços que você 
especificamente solicitou. Normalmente não é necessário consentimento para estes 
cookies. 

• Cookies analíticos/de desempenho - estes coletam informações sobre como os 
visitantes utilizam um website, por exemplo, registrando quais páginas os usuários 
visitam normalmente (usualmente de uma forma anônima). 

• Cookies de funcionalidade - estes cookies permitem que um website lembre as opções 
que um usuário faz, tais como um nome de usuário ou preferência de idioma. 

• Cookies direcionados ou publicitários - estes coletam informações sobre os hábitos de 
navegação de um usuário e são normalmente colocados por redes publicitárias com a 
permissão do operador do website. 

• Os cookies também podem ser categorizados de acordo com a quantidade de tempo 
na qual eles são salvos em seu dispositivo: "Cookies sazonais" são cookies de curto 
prazo que são salvos na memória do computador apenas pela duração da visita de um 
usuário ao website, enquanto que "Cookies persistentes" permanecem salvos na 
memória do computador por um período determinado de tempo, mesmo depois que a 
sessão do navegador tenha sido encerrada. 

Os cookies que utilizamos 

Na tabela abaixo você pode encontrar mais informações sobre a utilização dos cookies 
individuais e o propósito pelo qual os utilizamos: 
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Nome do Cookie  Propósito Tipo e duração 

¬Google Analytics 
_utma 
_utmb 
_utmc 
_utmz 

Estes cookies nos 
ajudam a entender 
como os visitantes 
utilizam nosso site. 
Utilizamos as 
informações para 
compilar relatórios e 
nos ajudar a 
aprimorar o site. Os 
cookies coletam 
informações de uma 
maneira anônima 
sobre os números de 
visitantes ao site, de 
onde vieram os 
visitantes  e quais 
páginas do site eles 
visitam. 

Cookies de desempenho 

 

[Sazonal e Persistente (até 2 anos)] 

 

Para optar por não fazer parte do Google 
Analytics: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

Honeypot (módulo 
Drupal) 

Estes cookies nos 
ajudam a determinar 
a qualidade das 
mensagens postadas 
em nosso website e 
reduzir mensagens 
não solicitadas 
(também chamadas 
de “spam”). Isto 
garante que nosso 
website não seja 
inundado com 
mensagens 
inapropriadas. 

Cookies estritamente necessários 

 
Cookies de desempenho 

 

[Sazonal e Persistente (até 2 anos)] 

 

Para optar por não fazer parte do 
Honeypot: 
https://www.drupal.org/privacy  

 

Compartilhamento de 
mídia social (módulo 
Drupal) 

 

Estes cookies 
facilitam que os 
usuários de nosso 
website 
compartilhem 
conteúdo na web. Os 
cookies coletados 
ajudam a fornecer 
aos usuários uma 
experiência mais 
pessoal e interativa. 

Cookies de Funcionalidade 

 
Cookies direcionados ou publicitários 

 

[Sazonal e Persistente (até 2 anos)] 

 

Para optar por não fazer parte do 
compartilhamento de mídia social: 
https://www.drupal.org/privacy 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.drupal.org/privacy
https://www.drupal.org/privacy
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Recusa ou restrição de cookies 

Favor observe que terceiros (incluindo, por exemplo, provedores de serviços externos tais como 
serviços de análise de tráfego na web) também podem utilizar cookies, sobre os quais não 
temos controle. Estes cookies são provavelmente cookies analíticos/de desempenho. 
  
Você pode bloquear cookies ativando as configurações em seu navegador, que permitem que 
você recuse a fixação de todos ou alguns cookies. Porém, se você utiliza as configurações de seu 
navegador para bloquear todos os cookies (incluindo cookies essenciais) você pode não 
conseguir acessar a totalidade ou partes de nosso site. 
  
Exceto para os cookies essenciais, todos os cookies irão expirar depois de 2 anos. 
 

 


