
 
 

 

POLÍTICA DE COOKIES  

O que são cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto contendo uma cadeia de caracteres 

que podem ser armazenados em seu computador ou dispositivo móvel e 

identificam seu navegador ou dispositivo de modo exclusivo. Podemos usar 

tecnologias como cookies, pixels e armazenamento local para transmitir, 

proteger e entender produtos, serviços e anúncios. 

Qual é a função dos cookies? 

Os cookies e outras tecnologias permitem que um site ou serviços saibam se 

seu computador ou dispositivo os visitou antes. Dessa forma, essas tecnologias 

podem ser usadas para veicular produtos, serviços e anúncios, ajudar a entender 

como o site ou serviço está sendo usado, auxiliar a navegar pelas páginas com 

eficiência e a lembrar suas preferências, além de melhorar sua experiência de 

uso de nossos serviços de forma geral. Os cookies também podem ajudar a 

garantir que a publicidade vista online é mais relevante para você e seus 

interesses.  

Por que o Go Imports usa cookies e tecnologias semelhantes? 

Usamos cookies, pixels, armazenamento local e tecnologias semelhantes para 

mostrar conteúdo relevante para você, melhorar sua experiência e ajudar a 

proteger a Go Imports e nossos usuários. Podemos usar essas tecnologias para 

veicular o serviço, fornecer um serviço fácil de usar, permitir que você circule 

pelo Serviço e use os recursos dele, como acessar áreas seguras e armazenar 

informações para que a Go Imports responda mais rapidamente. Podemos usar 

essas tecnologias para coletar informações sobre como você usa o Serviço, por 

exemplo, as páginas que você acessa com mais frequência e se recebe 

mensagens de erro de determinadas páginas. Podemos usar essas tecnologias 

para retomar suas opções (como seu nome de usuário, idioma ou região em que 

se encontra) e personalizar o Serviço para fornecer conteúdo e recursos 

aprimorados para você. Esses cookies também podem ser usados para lembrar 

alterações feitas por você em relação ao tamanho do texto, fonte e outras partes 

personalizáveis das páginas. A Go Imports ou nossos parceiros anunciantes 

podem usar essas tecnologias para veicular publicidade relevante para seus 

interesses. Podemos usar essas tecnologias para entender, melhorar e 

pesquisar produtos e serviços. 



 
 

Por quanto tempo os cookies permanecerão em meu dispositivo? 

O tempo que um cookie permanecerá em seu computador ou dispositivo móvel 

varia conforme se trate de um cookie “persistente” ou de “sessão”. Cookies de 

sessão permanecerão em seu dispositivo somente enquanto você está 

navegando. Cookies persistentes permanecem em seu computador ou 

dispositivo móvel até expirarem ou serem excluídos. 

Cookies próprios e de terceiros 

Cookies próprios são cookies pertencentes a Go Imports, já cookies de terceiros 

são cookies que terceiros posicionam em seu dispositivo por meio de nosso 

Serviço. Os cookies de terceiros podem ser posicionados em seu dispositivo por 

alguém que está fornecendo um serviço para a Go Imports, por exemplo, para 

nos ajudar a entender como nosso serviço é usado. Os cookies de terceiros 

também podem ser posicionados em seu dispositivo por nossos parceiros de 

negócios, que podem usá-los para anunciar produtos e serviços para você em 

outro local da internet. 

Como controlar cookies ou outros mecanismos de coleção 

Siga as instruções fornecidas pelo navegador de seu computador ou dispositivo 

móvel (normalmente em "Ajuda", "Ferramentas" ou "Editar") para modificar suas 

configurações de cookie. Observe que se você configurar seu navegador para 

desativar cookies ou outras tecnologias, talvez não seja possível acessar 

algumas partes de nosso Serviço, e outras partes de nosso Serviço talvez não 

funcionem apropriadamente. 

Para saber mais sobre as opções que os anunciantes geralmente oferecem a 

pessoas físicas para influenciar a forma como as informações sobre suas 

atividades online no decorrer do tempo e em sites ou serviços online de terceiros 

são coletadas e utilizadas, visite a página da Network Advertising Initiative 

(Iniciativa de Publicidade na Rede) em 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, da Digital Advertising 

Alliance (Aliança de Publicidade Digital) em http://www.aboutads.info/ ou da 

European Digital Advertising Alliance (Aliança de Publicidade Digital Europeia) 

em http://youronlinechoices.eu/. 
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