
POLÍTICA DE COOKIES 
 
 
Esta política regula os dados coletados por cookies dos Usuários que utilizam os sites 
da Qualicorp, para proporcionar melhor experiência e melhoria dos serviços prestados. 
 
 
O QUE SÃO E COMO UTILIZAMOS COOKIES? 
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus 
dispositivos quando você visita os websites ou utiliza os serviços on-line da Qualicorp. 
 
A Qualicorp utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar seu website e aplicações 
aos interesses e necessidades de seus Usuários, bem como para auxiliar e melhorar 
suas estruturas e seus conteúdos. Os cookies também podem ser utilizados para 
acelerar suas atividades e experiências futuras em nossos serviços. 
 
Por meio de cookies, o Site armazena informações sobre as atividades do navegador, 
incluindo endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades (logs), que 
poderão compreender dados como o endereço IP, as ações efetuadas no Site, as 
páginas acessadas, as datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do 
Site e as informações sobre o dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, 
navegador, dentre outros aplicativos instalados, serão utilizados apenas para fins 
estatísticos e de métricas dos serviços disponibilizados, para a investigação de fraudes 
ou de alterações indevidas em seus sistemas e cadastros, não tendo como finalidade o 
fornecimento dos dados a terceiros sem autorização expressa do Usuário. 
 
 
TIPOS DE COOKIES E O QUE ELES FAZEM. 
 

NECESSÁRIOS 

Os cookies são essenciais para que o website da Qualicorp permita que você 

navegue corretamente, bem como faça o uso de todas as funcionalidades 

disponíveis. 

DESEMPENHO 

Os cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com a 

página da Qualicorp, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o 

tempo de visita ao site e quaisquer problemas encontrados, como 

mensagens de erro. 

FUNCIONAIS 

Os cookies permitem que a página da Qualicorp se lembre de suas escolhas, 

para proporcionar uma experiência personalizada. Também, possibilitam 

que os Usuários assistam a vídeos e utilizem ferramentas sociais, campos 

para comentários, fóruns, dentre outros. 

MARKETING 

Os cookies são utilizados para fornecer mais conteúdo relevante e do 

interesse dos Usuários. Podem ser utilizados para apresentar publicidade 

com um maior direcionamento ou limitar o número que esta é veiculada, 

nas páginas da Qualicorp. Também, permitem a medição da eficácia de uma 

campanha publicitária lançada. 

 
 
COMO DESATIVAR OS COOKIES? 
 
A qualquer momento você, Usuário de nossos serviços, poderá bloquear os cookies, 
alterando as configurações de seu navegador de preferência. Contudo, alertamos que 
certas funcionalidades dos nossos serviços poderão não funcionar da maneira 



idealmente esperada, bem como aspectos de segurança das informações poderão ser 
impactadas. 
 
Para mais informações sobre como gerir os cookies diretamente em seu navegador de 
preferência, orientamos a consulta aos links abaixo: 
 

• Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-
cookies 

 
• Microsoft Edge: 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-
privacy 

 
• Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-queos-sites-usam 

 
• Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=
pt-BR 

 
• Safari: 
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 

 
 
 
COMO CONTATAR A QUALICORP? 
 
O Usuário pode obter mais informações sobre tratamento de dados pessoais 
consultando o Aviso de Privacidade da Qualicorp 
https://www.qualicorp.com.br/avisodeprivacidade/ 
 
Caso necessite de algum esclarecimento, envie um e-mail para o Encarregado de 
Dados, no endereço: privacidade@qualicorp.com.br. 
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