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O que são Cookies?

Cookies são pequenos arquivos que serão salvos
em seu navegador (Chrome, Internet Explorer,
Edge, Firefox, etc) quando você visita nossa
aplicação (site ou intranet). O uso dos cookies são
necessários para nos permitir prestar um serviço
mais personalizado a nossos Stakeholders
(clientes, colaboradores, parceiros, fornecedores,
etc).
Cookies são classificados e permitem a funcionalidade central,
como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes
cookies podem ser coletados e armazenados assim que você inicia
sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.

Tipos de Cookies
Quanto a seus proprietários

Cookies
proprietários

São cookies que nós
definimos diretamente ou
por terceiros, em nosso
nome.

Cookies de
terceiros

São cookies definidos por
terceiros
em
nossa
aplicação.

Quanto ao tempo de vida

Cookies de sessão ou
temporários,
que
expiram quando você
fecha o navegador ou
quando do término da
sessão.

Persistentes ou permanentes, ou
seja, ficam em seu navegador até
que você ou o navegador os
delete, nesse último caso, a
depender da data de expiração do
cookie.
Todos
os
cookies
persistentes têm uma data de
expiração gravada em seu código,
mas sua duração pode variar. Seu
único objetivo é possibilitar
análises e melhorar as funções do
site.

Quanto à finalidade

Cookies
necessários:
são
cookies
essenciais,
que
possibilitam a navegação em
nossas aplicações e acesso a
todos os seus recursos;

Cookies de desempenho: são
cookies que otimizam a forma
que
nossas
aplicações
funcionam;

Cookies de funcionalidade: são
cookies que memorizam suas
preferências e escolhas (como
seu nome de usuário e aceitação
de cookies)

Cookies de publicidade: são
cookies
que
direcionam
anúncios em função dos seus
interesses
e
limitam
a
quantidade de vezes que o
anúncio aparece.

Tipos de Cookies que Utilizamos
Colocados em seu dispositivo
diretamente pelo nosso site. São
essenciais para você navegar e
usar os recursos das nossas
aplicações.
Quanto ao tempo de vida, nós utilizamos os cookies de sessão que
tem por finalidade estabelecer o controle de idioma e segurança ao
tempo da sessão.
E os persistentes, nesse caso, com a finalidade de coletar e armazenar
o consentimento do usuário acerca do uso dos cookies.

Cookies
Primários

O Ferreira e Chagas utiliza também
cookies
colocados
no
seu
dispositivo não pelo site que você
está visitando, mas por terceiros,
como, por exemplo, os sistemas
analíticos do Google.
Quanto ao tempo de vida, podem ser tanto temporários quanto
persistentes pois têm a finalidade de coletar informações sobre como
você usa o site, conhecer as páginas que você visitou, os links em que
clicou e o seu endereço IP.
No entanto, o seu endereço IP não será associado a outros dados
mantidos pelo Google e nenhuma dessas informações pode ser usada
para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar
as funções do site.

Cookies
Terceiros

Leia aqui nosso
Relatório de
Cookies

Ou se você preferir, clique aqui
Relatório de Cookies

Desabilitar cookies
Você poderá desabilitar os cookies alterando as configurações do seu
navegador, porém, pode afetar o funcionamento das aplicações.
Escolha a opção de seu navegador abaixo e veja como fazê-lo.

Disposições finais

Para o Ferreira e Chagas Advogados, a
privacidade, segurança e confiabilidade são
fundamentais para a nossa relação com você.
Portanto, estamos sempre nos atualizando para
manter os mais altos padrões de segurança.

Deste modo, reservamos o direito de alterar esta
Política de Cookies a qualquer tempo. Eventuais
mudanças entrarão em vigor logo após a publicidade
das mesmas aos interessados.
Ao continuar a navegação nas nossas aplicações,
você concorda com as políticas de cookies e de
privacidade. Assim, sugerimos que você sempre as
verifique.

Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies,
entre em contato conosco através do e-mail
si@ferreiraechagas.com.br

