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1.0 OBJETIVO 

Esta Política de Cookies aplica-se ao site https://gomesdacosta.com.br/ e seus subdomínios, de propriedade 
da Gomes da Costa Comércio de Alimentos Ltda (“Gomes da Costa”/”nós”), pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.417/0001-01, com sede na Rua Eugênio Pezzini, 500 - 
Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88311-000.  

Caso não concorde com o uso de Cookies da forma apresentada, você poderá: (i) ajustar as configurações de 
seu navegador de internet para não permitir o uso de Cookies ou (ii) não acessar o site. 

Lembramos que desabilitar o uso de Cookies poderá impactar sua experiência ao navegar no site. 

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta Política, você poderá entrar em contato pelo nossos Canais 
de Atendimento: 

(i) Encarregado: PG Advogados 

(ii) Endereço para correspondências: Rua Eugenio Pezzini, 500 – Cordeiros – Itajaí/SC 

(iii) E-mail para contato: dpo@gomesdacosta.com.br 

(iv) Formulário de Solicitação de Informações sobre o tratamento dos Dados Pessoais disponível em 
nosso site www.gomesdacosta.com.br na área de LGPD 

 

2.0 REFERÊNCIA 

 

 Código de Ética 

 Política de Compliance 

 Política de Privacidade de Dados Pessoais 

 

 

3.0 APLICAÇÃO 

 

Esta Política vincula e se aplica a todos os membros da empresa, sem exceção e qualquer que seja a sua 

posição, responsabilidade, ocupação ou localização geográfica da Gomes da Costa e BFP, bem como, a todos 

os públicos externos que relacionam seus dados pessoais com a Gomes da Costa. 

 

 

4.0 RESPONSABILIDADE 

 

O Departamento de Auditoria e Compliance da Divisão América juntamente com o DPO (Data Protection 

Officer/Encarregado de Dados) são os responsáveis pela elaboração e revisão desta Política sendo aprovado 

pela Presidência que também suportará o cumprimento desta Política. 

 

 

 

 

 

 

 

https://gomesdacosta.com.br/
mailto:dpo@gomesdacosta.com.br
http://www.gomesdacosta.com.br/
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5.0 TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

5.1 O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos digitais em formato de texto que são armazenados no seu dispositivo 
(computador, smartphone, tablet etc.) pelo navegador de internet e que guardam informações relacionadas 
às suas preferências, como idioma preferido, localização, recorrência das suas sessões e outras variáveis que 
os desenvolvedores de site consideram relevantes para tornar a sua experiência muito mais eficiente. 

5.2 Para que servem os Cookies? 

Os Cookies servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de performance, como em termos de 
usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados serão direcionados às suas necessidades e 
expectativas. 

Os Cookies também podem ser utilizados para realizar estatísticas anônimas que permitem entender como 
os visitantes utilizam o site, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas 
anônimas, não é possível identificá-lo pessoalmente por meio desses dados. 

 
5.3 Que tipo de Cookies a Gomes da Costa utiliza? 

Nós utilizamos dois tipos de Cookies no site: Cookies de Sessão e Cookies Persistentes. 

● Cookies de Sessão: são os Cookies temporários que permanecem arquivados até que você saia do 
site ou encerre o navegador. 

● Cookies Persistentes: são os Cookies que ficam armazenados no seu dispositivo até que sejam 
excluídos (o tempo que o Cookie permanecerá no dispositivo depende do seu "tempo de vida" e das 
configurações do seu navegador de internet). São esses cookies que são utilizados nas visitas ao site, 
mostrando os conteúdos mais relevantes e personalizados de acordo com os seus interesses. 

Os Cookies (de Sessão ou Persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua função: 

● Cookies Estritamente Necessários: Permitem a navegação e utilização das aplicações, bem como 
acessar a áreas seguras do site. Sem estes Cookies, o site não funciona corretamente. 

● Cookies Analíticos: Coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de analisar a utilização do 
site e seu respectivo desempenho. Esse tipo de cookie é essencial para mantermos uma performance 
positiva, como: entender quais são as páginas mais populares e verificar o motivo dos erros apresentados 
nas páginas. Esses cookies não coletam nenhum dado pessoal. 

● Cookies de Funcionalidade: São utilizados para assegurar a disponibilização de funcionalidades 
adicionais do site ou para guardar as preferências definidas pelo usuário ao navegar na internet, sempre que 
utilizar o mesmo dispositivo. 

● Cookies de Publicidade: Direcionam a publicidade em função dos seus interesses, ajudando a medir 

o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de parceiros. 
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5.4 É possível controlar ou excluir Cookies? 

 

A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar automaticamente os Cookies, mas você 
pode alterar as configurações para bloquear o uso de Cookies. Os navegadores que possuem navegação 
anônima coletam apenas cookies estritamente necessários e de funcionalidade. 

Existem várias formas de gerenciar Cookies: 

● Para mais informações sobre gestão de Cookies no Firefox, clique aqui. 

● Para mais informações sobre gestão de Cookies no Chrome, clique aqui. 

● Para mais informações sobre gestão de Cookies no Internet Explorer, clique aqui. 

● Para mais informações sobre gestão de Cookies no Safari, clique aqui. 

● Para mais informações sobre gestão de Cookies no Opera, clique aqui. 

● Para mais informações sobre gestão de Cookies no Microsoft Edge, clique aqui. 

 

5.5 Informações detalhadas sobre os Cookies 

Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos Cookies no site, bem como as suas finalidades. 

 

 

6.0 DESCRIÇÃO 

 

Informações detalhadas sobre os Cookies 

Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos Cookies no site, bem como as suas finalidades. 

 

6.1 Cookies Estritamente Necessários 

Nome do Cookie Função do Cookie Validade 

_cfduid  Maximização de recursos da 

rede, gerenciamento do 

tráfego e proteção contra 

tráfego mal-intencionado. 

Fim da sessão 

_ir Navegabilidade do usuário no 

site 

Fim da Sessão 

 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4026200/microsoft-edge-browse-inprivate
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6.2 Cookies Analíticos 

Nome do Cookie Função do Cookie Validade 

hjid Registra um ID único que 

reconhece o usuário que 

retorna ao site. 

Até que você o remova do seu 

navegador 

_gid Registra um ID único que é 

utilizado para gerar dados 

estatísticos em relação ao 

modo que os usuários 

utilizam o site. 

1 dia 

_hjAbsoluteSessionInProgress Utilizando para contabilizar 

quantas vezes o site foi 

visitado por diferentes 

usuários – isso é feito pela 

atribuição de um ID ao 

usuário, de modo que este 

não seja registrado mais de 

uma vez. 

1 dia 

_hjTLDTest Detecta o ranking de 

otimização do site (Search 

Engine Optimization). Este 

serviço faz parte das 

estatísticas e análises de 

serviços de terceiros.    

Fim da sessão 

ga  Registra um ID único que é 

utilizado para gerar dados 

estatísticos em relação ao 

modo que os usuários 

utilizam o site. 

2 anos 

_gat_UA-nnnnnnn-nn contar visitas e fontes de 

tráfego, para que possamos 

Fim da Sessão 
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medir e melhorar o 

desempenho do nosso 

website 

6.3 Cookies de Publicidade 

Nome do Cookie Função do Cookie Validade 

IDE Utilizado pelo Google 

DoubleClick para registrar e 

reportar as ações de usuários 

no site após a visualização ou 

click em uma das 

propagandas dos 

anunciantes. Tem como 

propósito mensurar a eficácia 

de uma propaganda e 

apresentar propaganda 

direcionada para o usuário. 

2 anos 

test_cookie É utilizado para verificar se o 

browser do usuário suporta 

Cookies. 

1 dia 

fr Utilizado pelo Facebook para 

entregar uma série de 

propagandas de produtos, 

como mídia programática de 

terceiros. 

3 meses 

_fbp Utilizado pelo Facebook 

entregar uma série de 

propagandas de produtos, 

como mídia programática de 

terceiros anunciantes. 

3 meses 
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7.0  REVISÃO, APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS  

 

Esta Política estará sujeita a melhorias contínuas, quando as condições regulatórias, sociais, comerciais, 
financeiras ou quaisquer outras circunstâncias assim o exigirem. 
 
Esta Política foi aprovada pela Presidência e disponibilizada aos colaboradores através de sua publicação na 
intranet na área do SE Suíte na área de Compliance da GOMES DA COSTA e também no site 
https://gomesdacosta.com.br/sobre-nos/ 

 

https://gomesdacosta.com.br/sobre-nos/

