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Política de Cookies 
 

Esta é a página de informação do Cookie para este website (o "Website"). Para saber mais como 
processamos seus dados pessoais ao visitar nosso Website ou comunicar-se com a AkzoNobel, consulte 
nossa Declaração de Privacidade. 

 

O que são Cookies? 

Para oferecermos um serviço melhor ao visitar um website, a maioria dos sites usa cookies; tecnologias 
práticas que coletam e usam informações, o que torna os websites mais fáceis de usar. Cookies são partes 
de texto que são colocados no disco rígido do seu computador quando você visita o Website. Durante sua 
visita, os cookies enviam dados para a AkzoNobel. 

 

O que eles fazem? 

Usamos cookies para nos contarem, por exemplo, se você já nos visitou previamente ou se você é um 
novo visitante. Eles também nos ajudam a aprimorar sua experiência online durante sua visita ao nosso 
Website. 

 

Consentimento para usar os cookies em nosso site 

Ao visitar nosso Website, uma janela aparece em sua tela sobre a colocação de cookies em seu disco 
rígido do computador. 

 

A mensagem que aparece rapidamente lhe explica nossa política de cookies. Ao clicar em “Eu aceito 
Cookies” você aceita os cookies especificados na Política de Cookies. Você também pode clicar em 
“Configurar Cookies” para configurar suas preferências para cookies. 

 

Tipos de cookies que usamos e para que eles são usados 

A AkzoNobel usa diferentes tipos de cookies. Acreditamos que é muito importante você saber quais dados 
a AkzoNobel coleta com os cookies, quais cookies a nossa tecnologia usa e para quais fins eles são 
usados. Abaixo apresentamos uma visão geral do tipo de cookies usados. 

 

 
Cookies Estritamente Necessários 

Esses cookies são estritamente necessários para oferecer as funcionalidades básicas do Website e não 
podem ser desativados em nossos sistemas. Eles entregam o serviço solicitado no Website e lembram 
suas configurações para cookies. Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre 
esses cookies, mas algumas partes do Website não funcionarão. Esses cookies não armazenam 
informações de identificação pessoal. 
 

 

Cookies de Desempenho 

Utilizamos cookies de desempenho para a contagem de visitantes e fontes de tráfego, para podermos 
medir e melhorar o desempenho do nosso website. Isso nos ajuda a entender como os visitantes chegam 
ao nosso Website, por quanto tempo eles o usam e como podemos melhorar a experiência desses 
visitantes. Todas as informações que esses cookies coletam são agregadas e, portanto, anônimas. 
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Usamos esses cookies para testar diferentes designs e recursos dos nossos websites e também para nos 
ajudar a monitorar como nossos visitantes chegam aos nossos Websites. Se você não permitir esses 
cookies, não saberemos quando você visitou nosso Website e não conseguiremos monitorar seu 
desempenho. 
 

 

Cookies Funcionais 

Esses cookies permitem que o Website proporcione funcionalidade e personalização aprimoradas. Eles 
podem ser definidos por nós ou por terceiros, cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Estes 
cookies nos ajudam com nossas publicidades e coleta de informações sobre seus hábitos de navegação 
para tornar nosso conteúdo e publicidade o mais relevante possível para você e seus interesses. Esses 
cookies também são usados para nos ajudar a medir a eficácia das nossas campanhas de publicidade pelo 
rastreamento do número de cliques. Eles registram os websites que você visita e usam estas informações 
para lhe dar acesso ao conteúdo personalizado em nosso Website e para lhe mostrar anúncios 
personalizados quando você visita outros websites. Se você não permitir esses cookies, alguns ou todos 
os serviços deste Website poderão não funcionar corretamente. 
 

 
Cookies de Segmentação 

Esses cookies podem ser definidos através do nosso Website por nossos parceiros de publicidade. Eles 
podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus interesses e mostrar anúncios 
relevantes em outros sites para você. Eles não armazenam informações diretamente pessoais, mas 
baseiam-se na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de Internet. Se você não permitir 
esses cookies, experimentará publicidade menos segmentada. 
 

 

Cookies de Mídias Sociais 

Esses cookies são definidos por uma variedade de serviços de mídia social que adicionamos ao Website 
para permitir que você compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e redes. Esses serviços de mídia 
social podem usar cookies para verificar se você está conectado e lhe permitir "curtir" o conteúdo ou 
encaminhá-lo aos seus amigos. Eles podem rastrear seu navegador em outros websites e criar um perfil de 
seus interesses. Dependendo das suas configurações, esses terceiros podem usar suas informações para 
os próprios fins, como, por exemplo, publicidade. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que você vir 
em outros websites que visitar. Se você quiser saber mais sobre como essas plataformas de mídia social 
usam os dados, consulte os avisos de privacidade dessas plataformas. Se você não permitir esses 
cookies, poderá não conseguir usar ou visualizar essas ferramentas de compartilhamento. 
 

 

Modos alternativos para controlar, desativar e eliminar cookies 
 

Você pode alterar as configurações para bloquear os cookies ou para alertá-lo quando cookies estiverem 
sendo enviados para seu dispositivo.  
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Clique em um dos links abaixo para ir diretamente para o manual do seu navegador. Lembre-se de que 
você tem que configurar suas preferências novamente ou conectar-se novamente em alguns websites 
após remover os cookies. 

•  Internet Explorer 

•  Mozilla Firefox 

•  Google Chrome 

•  Apple Safari 

 

Se não desejar receber cookies de forma alguma (inclusive esses cookies que são necessários para lhe 
possibilitar o uso do Website), você pode configurar seu navegador para desativar todo e qualquer cookie. 
Se desativar os cookies que usamos, isto poderá afetar sua experiência como um todo enquanto usuário 
quando estiver em nosso Website. Você talvez não seja capaz de visitar certas áreas de um website da 
AkzoNobel ou talvez não receba informações personalizadas quando visitar um website da AkzoNobel. 
Além disso, configurações personalizadas como, por exemplo, informações de autenticação, poderão não 
funcionar mais. 

 

Se usar dispositivos diferentes para visualizar e acessar o Website (por ex., seu computador, smartphone, 
tablet, etc.) você precisará se certificar de cada navegador em cada dispositivo esteja devidamente 
ajustado para atender suas preferências de cookies. 


