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O que são cookies? 

São pequenos arquivos baixados no seu computador, para melhorar sua experiência 

em nosso site. Esta página descreve quais informações eles coletam, como as usamos 

e por que às vezes precisamos armazenar esses cookies. Também compartilharemos 

como você pode impedir que esses cookies sejam armazenados, no entanto, isso 

pode fazer o downgrade ou 'quebrar' certos elementos da funcionalidade do site. 

 

 

Como usamos os cookies? 

Utilizamos cookies por vários motivos, detalhados abaixo. Infelizmente, na maioria dos 

casos, não existem opções padrão do setor para desativar os cookies sem desativar 

completamente a funcionalidade e os recursos que eles adicionam a este site. É 

recomendável que você deixe todos os cookies se não tiver certeza se precisa ou não 

deles, caso sejam usados para fornecer um serviço que você usa. 

 

 

Cookies que utilizamos: 

Cookies 

essenciais 

Estes cookies são necessários para fornecer os serviços disponíveis 

no nosso website, para que você seja capaz de utilizar algumas 

das suas funcionalidades. Por exemplo, poderão permitir que você 

faça login na área de membro, ou que carregue o conteúdo do 

nosso website rapidamente. Sem estes cookies muitos dos serviços 

disponíveis no nosso website poderão não funcionar 

corretamente, e só usamos estes cookies para providenciar-lhe um 

bom serviço. 

Cookies de 

funções 

Este cookie permite recordar as escolhas que você já fez no nosso 

website, como por exemplo a língua, detalhes de login, assim 

como outras escolhas que fez que possam ser personalizadas por 

si. O propósito destes cookies é relembrar todas as escolhas que 

você fez de formar a criar uma experiência mais personalizada 

sem ter que inserir novamente os seus dados no nosso website. 
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Cookies do 

Google Analytics 

Esses cookies são usados para coletar informações sobre como os 

visitantes usam nosso site. Usamos as informações para compilar 

relatórios e nos ajudar a melhorar o site. Os cookies coletam 

informações de forma anônima, incluindo o número de visitantes 

do site, de onde os visitantes vieram até o site e as páginas 

visitadas. 

O Google armazena as informações coletadas pelo cookie em 

servidores nos Estados Unidos. O Google também pode transferir 

essas informações para terceiros quando exigido por lei ou 

quando tais terceiros processarem as informações em nome do 

Google. O Google não associará seu endereço IP a nenhum outro 

dado mantido pelo Google. Ao usar o site da Plan Administração 

e Corretagem de Seguros Ltda., você concorda com o 

processamento de dados sobre você pelo Google da maneira e 

para as finalidades definidas acima. 

Cookies do 

Facebook 

Esses cookies são usados para coletar informações sobre como os 

visitantes chegam ao nosso site e também para mensurar e 

entender a eficácia das campanhas de anúncios feitas no 

Facebook e para comparar o desempenho dessas campanhas a 

anúncios exibidos em outros sites e aplicativos. 

Cookies de 

Terceiros 

Para algumas das funções dentro dos nossos websites usamos links 

de seguradoras, multicálculos e/ou aplicativos de comunicação 

como chats e API do Whatsappp. Estes links (e qualquer outro 

conteúdo de fornecedores terceirizados) podem conter cookies 

de terceiros, e nós recomendamos consultar as políticas de 

privacidade destes terceiros nos seus websites para informações 

relativas a sua utilização de cookies. 

Cookies 

relacionados a 

pesquisas 

Periodicamente, oferecemos pesquisas e questionários para 

fornecer informações interessantes, ferramentas úteis ou para 

entender nossa base de usuários com mais precisão. Essas 

pesquisas podem usar cookies para lembrar quem já participou 

numa pesquisa ou para fornecer resultados precisos após a 

alteração das páginas. 
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Como Desativar os Cookies: 

Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu 

navegador, saiba como clicando no link referente ao navegador de sua preferência. 

 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Opera 

Safari 

 

 

Mais informações: 

Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo 

que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os 

cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site. 


