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POLÍTICA DE COOKIES 

 

O que são Cookies? 

 

Um Cookie é um arquivo de texto armazenado pelo seu navegador no seu computador. O 

Cookie funciona como uma memória para o site, e autoriza que o website “lembre” suas 

ações e preferências durante a sua navegação. Em determinadas páginas do nosso site, 

os cookies são usados  para nos ajudar a rastrear seus interesses enquanto você navega 

na Internet, para que possamos personalizar mais anúncios relevantes e entender o que 

é importante para você. 

 

Ao acessar o nosso website, você concorda que esta Política de Cookies será aplicada 

sempre que você acessar o website em qualquer dispositivo. 

 

Por que utilizamos Cookies? 

 

Nós da ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (“ATLAS”) utilizamos os 

Cookies para diversas finalidades. Por exemplo, utilizamos para lembrar das suas 

preferências de pesquisas, rastrear seus interesses e até mesmo personalizar alguns 

anúncios relevantes, entendendo o que é importante para você.   

 

Os cookies de nosso website podem enviar informações a terceiros definidos pela ATLAS, 

de modo que esses terceiros saibam de suas preferências de consumo antes de você visitar 

os seus websites.  

 

Quais Cookies utilizamos? 

 



Os seguintes tipos de cookies são utilizados no nosso site. Nós não listamos cada único 

cookie utilizado pelo nome, mas para cada tipo de cookie vamos falar sobre como você 

pode controlar o seu uso. 

 

1. Cookies essenciais:  

 

Os Cookies essenciais são aqueles necessários para o funcionamento do website e não 

coletam informações sobre você que possam ser utilizadas para análises, rastreamento ou 

marketing. Na tabela abaixo, relacionamos os tipos de Cookies e suas características: 

 

Nome do Cookie Propósito 
Validade/Venciment

o 

Coleta 

dados 

pessoais 

ou 

identifica 

o 

usuário? 

__cf_bm 

Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. Isso é benéfico para o 

site, a fim de fazer relatórios 

válidos sobre o uso de seu 

site. 

1 dia Não 

cookielawinfo

-checkbox-

necessary 

Determina se o usuário 

consentiu o uso do cookie. 

1 ano Não 

cookielawinfo

-checkbox-

non-

necessary 

Determina se o usuário 

consentiu o uso do cookie. 

1 ano Não 

debug Não classificado Persistent Não 

rc::a 

Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. Isso é benéfico para o 

site, a fim de fazer relatórios 

Persistent Não 



válidos sobre o uso de seu 

site. 

rc::c 

Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. Isso é benéfico para o 

site, a fim de fazer relatórios 

válidos sobre o uso de seu 

site. 

Session Não 

 

2. Cookies de desempenho:  

 

Os Cookies de desempenho coletam informações sobre como os visitantes utilizam um 

website. Usamos esses Cookies para entender melhor como podemos melhorar a 

atratividade, o conteúdo e a funcionalidade da nossa página. Armazenamos, por exemplo, 

quais páginas os visitantes acessam com mais frequência. Todas as informações coletadas 

por esses cookies ficam anônimas pois são agregadas, e são utilizadas somente para 

melhorar o funcionamento do website. Na tabela abaixo, relacionamos estes tipos de 

Cookies e suas características: 

 

Nome do 

Cookie 
Propósito 

Validade/Venciment

o 

Coleta 

dados 

pessoais 

ou 

identific

a o 

usuário? 

_at.hist.# 

Usado pela plataforma de 

compartilhamento social 

AddThis para armazenar o 

histórico de uso do usuário do 

widget de compartilhamento 

AddThis 

Persistent Sim 

_ga 

Registra um ID exclusivo que 

é usado para gerar dados 

estatísticos sobre como o 

visitante usa o site. 

2 anos Não 



_gat 

Usado pelo Google Analytics 

para controlar a taxa de 

solicitação 

1 dia Não 

_gd# Não classificado Session  

_gid 

Registra um ID único que é 

usado para gerar dados 

estatísticos sobre como o 

visitante usa o site 

1 dia  Não 

ajs_anonym

ous_id 

Este cookie é usado para 

identificar um visitante 

específico - esta informação é 

usada para identificar o 

número de visitantes 

específicos em um site. 

1 ano Não 

ajs_anonym

ous_id 

Este cookie é usado para 

contar quantas vezes um site 

foi visitado por diferentes 

visitantes - isso é feito 

atribuindo ao visitante um ID, 

para que o visitante não seja 

registrado duas vezes. 

Persistent Não 

BrowserId_s

ec 

Registra dados estatísticos 

sobre o comportamento dos 

usuários no site. Usado para 

análises internas pelo 

operador do site. 

1 ano Sim 

 

3. Cookies funcionais: 

 

Os Cookies funcionais autorizam o nosso website a armazenar suas preferências, as 

opções e escolhas que você fez durante a navegação, como por exemplo, seu nome de 

usuário e o seu idioma de preferência. Na tabela abaixo, relacionamos estes tipos de 

Cookies e suas características: 

 

Nome do Cookie Propósito 
Validade/Venciment

o 

Coleta 

dados 

pessoais 

ou 



identifica 

o usuário? 

liveagent_oref 

Identifica o visitante em 

todos os dispositivos e 

visitas, a fim de otimizar a 

função de chat-box no 

site. 

10 anos Sim 

liveagent_ptid 

Armazena um ID exclusivo 

para cada sessão de chat. 

Isso permite que o suporte 

do site veja as edições 

anteriores e se reconecte 

com o suporte anterior. 

10 anos Sim 

liveagent_sid 

Necessário para o 

funcionamento da função 

chat-box do site. 

Session Sim 

liveagent_vc 

Usado pelo site para 

detectar se o visitante 

teve alguma interação 

anterior com a função de 

chat ao vivo no site - Isso 

é usado para otimizar a 

função de chat no site. 

10 anos Sim 

liveAgentPage_

# 

Identifica a última página 

visitada pelo visitante. 

Isso é usado para tornar a 

função de chat-box mais 

relevante. 

Persistent Sim 

liveAgentPageT

ime_# 

Identifica a última página 

visitada pelo visitante. 

Isso é usado para tornar a 

função de chat-box mais 

relevante. 

Persistent Sim 

liveAgentPc 

Necessário para o 

funcionamento da função 

chat-box do site. 

Persistent Sim 

liveAgentSid 

Necessário para o 

funcionamento da função 

chat-box do site. 

Persistent Sim 



liveAgentStart 

Necessário para o 

funcionamento da função 

chat-box do site. 

Persistent Sim 

X-Salesforce-

CHAT 

Necessário para o 

funcionamento da função 

chat-box do site. 

1dia  Sim 

 

4. Cookies de publicidade e marketing: 

 

Os Cookies de publicidade são utilizados para atrair os usuários às publicidades mais 

aliadas às suas preferências de consumo. Assim, usamos esses Cookies para selecionar 

publicidades com base no que é relevante para você, personalizando os anúncios e 

direcionando a você as publicidades mais alinhadas com as suas escolhas. Na tabela 

abaixo, relacionamos estes tipos de Cookies e suas características: 

 

Nome do Cookie Propósito 
Validade/Venciment

o 

Coleta 

dados 

pessoais 

ou 

identific

a o 

usuário? 

__atuvc 

Atualiza o contador dos 

recursos de 

compartilhamento social 

de um site. 

13 meses Não 

__atuvs 

Garante que o contador 

atualizado seja exibido 

para o usuário se uma 

página for compartilhada 

com o serviço de 

compartilhamento social 

AddThis. 

1 dia Sim 

__tld__ 

Usado para rastrear 

visitantes em vários sites, 

a fim de apresentar 

anúncios relevantes com 

Session Sim 



base nas preferências do 

visitante. 

_at.cww 

Usado pela plataforma de 

compartilhamento social 

AddThis 

Persistent Sim 

_fbp 

Usado pelo Facebook para 

entregar uma série de 

produtos de propaganda, 

como lances em tempo 

real de anunciantes 

terceiros. 

3 meses Sim 

ads/ga-

audiences 

Usado pelo Google 

AdWords para 

reconquistar visitantes 

com probabilidade de se 

converterem em clientes 

com base no 

comportamento on-line 

do visitante em websites 

Session Sim 

ajs%3Acookies 

Coleta dados sobre 

visitantes. Essas 

informações são utilizadas 

para distribuir os 

visitantes em segmentos, 

tornando a publicidade no 

site mais eficiente. 

1 ano Sim 

ajs%3Atest 

Coleta dados sobre 

visitantes. Essas 

informações são usadas 

para distribuir os 

visitantes em segmentos, 

tornando a publicidade do 

site mais eficiente. 

1 ano Sim 

ajs_group_id 

Este cookie é usado para 

atribuir visitantes 

específicos em 

segmentos, esta 

segmentação é baseada 

no comportamento do 

visitante no site - a 

segmentação pode ser 

usada para atingir grupos 

maiores. 

1 ano Sim 



ajs_group_id 

Coleta dados sobre 

visitantes. Essas 

informações são usadas 

para distribuir os 

visitantes em segmentos, 

tornando a publicidade do 

site mais eficiente. 

Persistent Sim 

ajs_group_prope

rties 

Coleta dados sobre 

visitantes. Essas 

informações são usadas 

para distribuir os 

visitantes em segmentos, 

tornando a publicidade do 

site mais eficiente. 

Persistent  Sim 

ajs_user_id 

Este cookie é usado para 

coletar dados sobre o 

comportamento do 

visitante no site - esta 

informação pode ser 

usada para atribuir o 

visitante a um segmento 

com base em preferências 

comuns do visitante. 

1 ano Sim 

ajs_user_id 

Este cookie é usado para 

coletar dados sobre o 

comportamento do 

visitante no site - esta 

informação pode ser 

usada para atribuir o 

visitante a um segmento 

com base em preferências 

comuns do visitante. 

1 ano Sim 

ajs_user_id 

Coleta dados sobre 

preferências e 

comportamento dos 

visitantes no site - Essas 

informações são utilizadas 

para tornar o conteúdo e 

a propaganda mais 

relevantes para o 

visitante específico. 

Persistent Sim 

ajs_user_traits 

Coleta dados sobre 

visitantes. Essas 

informações são usadas 

para distribuir os 

Persistent Sim 



visitantes em segmentos, 

tornando a publicidade do 

site mais eficiente. 

at-lojson-cache-

# 

Usado pela plataforma de 

compartilhamento social 

AddThis 

Persistent Sim 

at-rand 

Usado pela plataforma de 

compartilhamento social 

AddThis 

Persistent Sim 

fr 

Usado pelo Facebook para 

entregar uma série de 

produtos de propaganda, 

como lances em tempo 

real de anunciantes 

terceiros. 

3 Meses Sim 

IDE 

Usado pelo Google 

DoubleClick para registrar 

e relatar as ações do 

usuário do site após 

visualizar ou clicar em um 

dos anúncios do 

anunciante com o objetivo 

de medir a eficácia de um 

anúncio e apresentar 

anúncios direcionados ao 

usuário. 

1 ano Sim 

loc 

: Geolocalização, que é 

usada para ajudar os 

provedores a determinar 

como os usuários que 

compartilham 

informações com cada um 

deles estão localizados 

geograficamente (nível 

estadual). 

13 Meses Sim 

test_cookie 

Usado para verificar se o 

navegador do usuário 

suporta cookies 

1 dia Não 

tr 

Usado pelo Facebook para 

entregar uma série de 

propaganda de produtos, 

como lances em tempo 

Session Sim 



real de anunciantes 

terceiros. 

uvc 

Detecta quantas vezes o 

serviço de 

compartilhamento social, 

AddThis, encontra o 

mesmo usuário 

13 meses Sim 

VISITOR_INFO1

_LIVE 

Tenta estimar a largura 

de banda dos usuários em 

páginas com vídeos 

integrados do YouTube 

179 dias  Não 

xtc 

Registra o 

compartilhamento de 

conteúdo do usuário por 

meio das redes sociais. 

13 Meses Sim 

YSC 

Registra um ID único para 

manter estatísticas de 

quais vídeos do YouTube 

o usuário viu. 

Session Sim 

yt-remote-cast-

installed 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube  

Session Sim 

yt-remote-

connected-

devices 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube  

Persistent Sim 

yt-remote-

device-id 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube  

Persistent Sim 

yt-remote-fast-

check-period 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube  

Session Sim 

yt-remote-

session-app 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube  

Session Sim 

yt-remote-

session-name 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

Session Sim 



usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube  

 

5. Cookies de terceiros: 

 

Os Cookies de terceiros pertencem e são administrados por outras empresas, tais com 

parceiros de negócios da ATLAS ou outros provedores de serviços. Assim, ao navegar em 

nosso website, você poderá visualizar Cookies de terceiros e, inclusive, ser direcionado 

para seus websites. Não temos qualquer controle sobre os Cookies utilizados pelos 

terceiros em seus websites e, por isso, recomendamos que você sempre consulte as 

Políticas de Cookies específicas deles. 

 

Como gerenciar os Cookies? 

 

Normalmente seu navegador aceita cookies automaticamente, porém há opções para 

recusar ou gerenciar os Cookies para se enquadrar às suas preferências de navegação. 

Para tanto, você pode: 

 

● Seguir as instruções fornecidas pelo seu navegador para recusar ou desativar 

Cookies;  

● consultar os Cookies e seu prazo de validade, e excluí-los se desejar; 

● bloquear Cookies de terceiros (ou pedir para não ser rastreado); 

● bloquear os Cookies; 

● excluir os Cookies ao fechar o navegador. 

 

Novamente, ressaltamos que o bloqueio/recusa dos Cookies pode comprometer a 

funcionalidade de nosso website, tornando alguns recursos indisponíveis e algumas 

funções comprometidas durante sua navegação.  

 

Atualizações desta política: 



 

Podemos fazer alterações a esta política a qualquer tempo. Por isso, recomendamos que 

você consulte esta política frequentemente. Podemos, a nosso critério, notificá-lo com 

antecedência. 

 

Você ficou com dúvidas? 

 

Para mais informações, entre em contato conosco por meio do seguinte canal de contato:  

- Encarregado pela Proteção de Dados: Marcelo Rogério da Silva 

- Canal de comunicação: privacidade@atlas.ind.br  
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