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1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVO  
 
Quando Você, usuário (“Você”), usa nossa Plataforma institucional 
www.enauta.com.br (“Plataforma”), a Enauta Participações S.A. (“Nós” ou 
“Enauta”) poderá armazenar cookies em seu navegador. Este Aviso de Cookies 
explica o que é um cookie, como Você pode gerenciar seus cookies e que tipos de 
cookies poderão ser capturados em nossa Plataforma. 
 

Ao acessar as páginas da Enauta Você autoriza que usemos cookies de acordo 
com o presente Aviso de Cookies. Caso Você não concorde que usemos cookies 
dessa forma, deverá ajustar as configurações de seu navegador para não permitir 
seu uso ou não acessar as páginas da Enauta. Desabilitar os cookies que 
utilizamos poderá impactar sua experiência como usuário ao visitar as Páginas da 
Enauta. 
 
2. O QUE SÃO COOKIES? 
 

Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seu 
computador (ou outro dispositivo conectado à Internet, como smartphones ou 
tablets) quando Você visita nossa Plataforma. Um cookie geralmente contém o 
nome da Plataforma que o originou, o "tempo de vida" do cookie (ou seja, por 
quanto tempo permanecerá em seu dispositivo) e um valor, que geralmente é um 
número único gerado aleatoriamente 

2.1. Cookies primários e de terceiros  
 

 Cookies primários: são aqueles que Você recebe diretamente ao visitar 
nossa Plataforma.   
 

 Cookies de terceiros: são aqueles que Você recebeu de uma outra parte. 
Para algumas das funções dentro de nossa Plataforma usamos fornecedores 
terceirizados, por exemplo, quando Você visita uma página com um vídeo 
incorporado ou proveniente do YouTube. Estes vídeos ou links (e qualquer 
outro conteúdo de fornecedores terceirizados) podem conter cookies de 
terceiros, e nós recomendamos consultar os normativos de privacidade 
destes terceiros nos seus websites para informações relativas à sua 
utilização de cookies. 

 
2.2. Cookies da sessão ou persistentes 

 

 Cookies da sessão: são cookies temporários que são utilizados para 
lembrar de Você durante o curso da sua visita ao website, e eles perdem a 
validade quando Você fecha o navegador. 
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 Cookies persistentes: são utilizados para lembrar suas preferências do 
website e permanecem no seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois 
de Você fechar o seu navegador ou efetuar uma reinicialização. Usamos 
estes cookies para analisar o comportamento do usuário e estabelecer 
padrões, de modo que possamos melhorar a funcionalidade do nosso 
website para Você e outros que visitam o(s) nosso(s) website(s). Estes 
cookies também permitem que possamos oferecer anúncios segmentados e 
medir a eficácia do nossa Plataforma e a funcionalidade de tais anúncios. 

 
3. QUAIS TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS E PARA QUE OS 

UTILIZAMOS? 
 
Utilizamos cookies para facilitar o uso e melhor adaptar as páginas da Enauta.  Os 
cookies também podem ser utilizados para ajudar a acelerar suas atividades e 
experiências futuras em nossa Plataforma. Também utilizamos cookies para 
compilar estatísticas anônimas e agregadas que nos permitem entender como as 
pessoas utilizam nossas Páginas e para nos ajudar a melhorar suas estruturas e 
conteúdo.  

 Cookies Estritamente Necessários: São cookies sem os quais Você não 
seria capaz de usar a Plataforma.  Por exemplo, os Cookies Estritamente 
Necessários ajustam os dados da Plataforma transmitidos para que 
correspondam à sua conexão com a internet, levam Você às versões 
seguras da Plataforma e ajudam a oferecer serviços que Você solicita 
especificamente.  Se Você configurar seu navegador para bloquear esses 
cookies, algumas partes da Plataforma não funcionarão.   
 

 Cookies de Desempenho: Usamos esses cookies para contar visitas e 
fontes de tráfego, para medir e melhorar o desempenho da Plataforma.  
Eles nos ajudam a saber quais são as páginas mais e menos populares, e a 
ver como os visitantes se movem pela Plataforma.   
 

 Cookies Funcionais: Esses cookies permitem que a Plataforma se lembre 
das escolhas que Você faz e oferecem funcionalidades aprimoradas e 
recursos mais personalizados. Dependendo do contexto, os Cookies 
Funcionais poderão armazenar certos tipos de Dados Pessoais, conforme 
necessário para oferecer funcionalidade. 

 
4. COMO POSSO CONTROLAR OU EXCLUIR COOKIES? 
 
A maioria dos navegadores de Internet (aplicativos utilizados para a busca de 
informações ou visitas em sites da internet) são configurados para aceitar 
automaticamente os cookies. Você pode alterar as configurações para bloquear 
cookies ou alertá-lo quando um cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. 
Existem várias formas de gerenciar cookies. Consulte as instruções do seu 
navegador ou a seção de ajuda para saber mais sobre como ajustar ou alterar as 
configurações do seu navegador. 
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Desabilitar os cookies que utilizamos, pode impactar sua experiência em nossa 
Plataforma, por exemplo, Você talvez não possa visitar certas áreas de nossa 
Plataforma ou talvez não receba informações personalizadas quando visitar nossa 
Plataforma. 

Caso Você use dispositivos diferentes para visualizar e acessar nossa Plataforma 
(por exemplo, computador, smartphone, tablet, etc.) deve assegurar-se de que 
cada navegador de cada dispositivo está ajustado para atender suas preferências 
quanto aos cookies. 

 
5. REFERÊNCIAS  
 

 Política de Segurança da Informação de TI 
 
 


