
 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES  
AONET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 

 

O que é um Cookie? 

Um cookie é uma tecnologia que permite ao nosso site armazenar tokens de informação (um 'identificador') no seu navegador, 
usados apenas pelo nosso site. Os cookies não são usados para determinar a identidade pessoal de quem está apenas visitando 
nosso site. Eles servem para nos ajudar a rastrear padrões de tráfego, para determinar a localização. Os cookies são os 
responsáveis por armazenar suas preferências, o que evita que você precise preencher tudo de novo cada vez que acessa um 
site.  

Em determinadas páginas do nosso site, os cookies são usados para nos ajudar a rastrear seus interesses enquanto você navega 
na Internet, para que possamos personalizar mais anúncios relevantes e entender o que é importante para você. 

Também usamos cookies de terceiros - que são cookies de um domínio diferente do domínio do nosso site - para nossos 
esforços de publicidade e marketing. Tais como Google Analytics e o Pixel do Facebook, que estão presentes em nosso site. 

 

Como você habilita Cookies? 

Nossa plataforma/site oferece um diferencial que é a opção ao visitante de escolher quais cookies podem ser habilitados ou 
não. No entanto, esteja ciente de que, se você desabilitar os "cookies" no seu navegador, não poderá experimentar 
completamente os benefícios que a nossa plataforma oferece. Por exemplo, você não poderá se beneficiar do login automático 
e de outros recursos de personalização da nossa plataforma. Lembramos que os essenciais não podem ser desmarcados. 

 

Que Cookies usamos? 

Mais especificamente, usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para os seguintes fins: 

 Ajudar você na navegação; 
 Auxiliar no registro de nossos eventos, login e sua capacidade de fornecer feedback; 
 Analisar o uso de nossos produtos e serviços por você; 
 Ajudar com nossos esforços promocionais e de marketing (incluindo publicidade comportamental) para fornecer conteúdo 

que seja mais relevante para você e seus interesses. 
 

Os cookies utilizados pela nossa plataforma executam quatro funções, conforme abaixo: 

 Cookies Essenciais: esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e 
gestão de rede. Esses cookies não podem ser desativados em nosso site; 

 Cookies Funcionais: esses cookies nos ajudam a lembrar de suas configurações que você pode ter selecionado, ou ajudam 
com outras funcionalidades quando você navega e usa a nossa plataforma. Isso nos ajuda a lembrar o que você selecionou, 
então, quando você retorna, nos lembramos de suas preferências. Esses cookies permitem o fornecimento de 
funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por provedores terceiros cujos serviços 
adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, algumas ou todas essas funcionalidades podem não 
funcionar corretamente; 

 Cookies de Desempenho ou Analíticos: alguns cookies nos ajudam com o desempenho da nossa plataforma. Isso nos 
permite medir quantas vezes uma página foi visitada e como os visitantes se movimentam pelo site. Todas as informações 
que esses cookies coletam são anônimas. Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso 
site; 

 Cookies de Publicidade ou Marketing: são definidos através da nossa plataforma pelos nossos parceiros de publicidade. 
Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus  

interesses e exibir anúncios relevantes em outros sites. Identificam exclusivamente seu navegador e dispositivo. Esse 
cookies coletam informações relacionadas à origem da sua visita, onde você foi exposto à publicidade do nosso site, que 
recurso de publicidade você viu, se você chegou direta ou indiretamente a nossa plataforma, o dispositivo usado, quais 
downloads você realizou. Essas informações são coletadas anonimamente por meio de fornecedores terceirizados. 

 



 
 

 

 

 

 Cookies gerados pelo site: 

Cookie Tipo Duração Descrição 

Cookies Datacake Persistente 48h 
Coleta apenas a cidade selecionada para trazer as páginas do 
WordPress referentes apenas àquela cidade 

Server Affinity 
with Application 

Persistente 1s 

Também é conhecido por usar o método de “inserção de Cookie”. A 
ideia é que este cookie possa interceptar requisições do navegador 
e escolher um servidor para manter a sessão ativa, inserindo na 
resposta do servidor um cookie HTTP, contendo o nome do servidor. 

YouTube Cookies Redes Sociais 2 Anos 

Nós incorporamos vídeos do YouTube que podem coletar cookies no 
dispositivo, uma vez que o visitante clica no vídeo para ser 
reproduzido. Entretanto, o YouTube não irá armazenar informações 
pessoais para reproduzir vídeos incorporados em nosso site. 
Os Termos de Utilização da API do YouTube e as Políticas para 
Programadores aplicam-se a todo acesso e à utilização do leitor 
incorporado do YouTube. 

Facebook Pixel 
Desempenho 
ou Analíticos 

1 Ano 

O Facebook Pixel permite que as organizações implementem 
códigos de JavaScript em seus sites para rastrear e apresentar 
conteúdos para os visitantes. Visitantes do site são vinculados às 
suas respectivas contas no Facebook e identificados pelos cookies 
do Facebook em seus dispositivos. O Facebook Pixel rastreia URLs e 
domínios visitados, bem como os dispositivos usados pelos 
visitantes. As ações dos visitantes do site são detectadas pelo 
Facebook Pixel e são catalogadas no painel de controle do Facebook 
Ads Manager and Analytics.  

Universal 
Analytics (Google) 

Desempenho 
ou Analíticos 

2 Anos 

Estes cookies são usados para coletar informações sobre como os 
visitantes estão usando nosso site e os sites em WordPress. Usamos 
estas informações para compilar relatórios para nos ajudar a 
melhorar o site. Os cookies coletados são anônimos, incluindo 
número de visitantes em ambos os sites, de onde eles vem e como 
navegam no site. 

Leia a política Google Privacidade e Segurança de dados 

 
Os cookies que são considerados indispensáveis são: 

Cookies Datacake - garantem que o visitante navegue pelas condições de viabilidade e promoções que o Provedor oferece 
para a cidade selecionada pelo usuário assim que entra no site. 

Server Affinity with Application - são obrigatórios para que seja garantida a estabilidade técnica do site e do serviço visitado 
e/ou utilizado. 

 

Como eu mudo as configurações de Cookies? 

Quase todos os navegadores permitem algum controle da maioria dos cookies por meio de suas próprias configurações: 

Para encontrar como gerenciar os cookies nos principais navegadores, use os links abaixo: 



 
 

 

 

 

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Opera 

 Apple Safari 

 

Para informações relacionadas a outros navegadores, recomendamos que visite o site oficial do seu navegador. 

Para não ser mais rastreado pelo Google Analytics em qualquer website, visite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Alterações à esta Política de Cookies 

Nossa plataforma pode alterar esta declaração de política de cookies conforme necessário. Se forem feitas alterações na 
política, observe que pode levar até 30 dias úteis para que novas práticas de privacidade sejam implementadas. Verifique esta 
página periodicamente se você quiser monitorar as alterações. 

 

Entre em contato 

Se você tiver dúvidas ou não achar que suas preocupações foram tratadas nesta Política de Cookies, entre em contato por meio 
de nossos canais de atendimento: 

E-mail: dpo@aonet.com.br 
Telefone: (14) 3282-8000 
 


