
Política de Cookies 

 

 

Este site usa cookies 

Os cookies neste site são usados para personalizar o conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social 

e analisar o tráfego. Além disso, compartilhamos informações sobre o uso do site com nossos parceiros de 

mídia social, publicidade e análise da web, que podem combiná-las com outras informações que você 

forneceu a eles ou que eles coletaram do uso de seus serviços. 

 

Tipos de Cookies: 

 

Necessários: Os cookies necessários ajudam a tornar um site utilizável, ativando funções básicas, como 

navegação de página e acesso a áreas seguras do site. O site não pode funcionar corretamente sem esses 

cookies. 

 

Persistentes: Também chamado de cookie permanente, é armazenado em seu disco rígido até expirar 

(cookies persistentes são definidos com datas de expiração) ou até você excluir. 

Os cookies persistentes são usados para coletar informações de identificação sobre o usuário, como 

comportamento de navegação na internet ou preferências para um site específico. 

 

Preferencias: Os cookies de preferência permitem que um site memorize as informações que mudam ou o 

comportamento ou aspecto do site, como seu idioma preferido ou a região onde você está. 

 

Estatísticos: Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entenderem como os visitantes 

interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de forma anónima. 

 

Marketing: Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes pelos websites. A intenção é 

exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o utilizador individual e, logo, mais valiosos para os 

editores e anunciantes independentes. 

 

Não classificados: Os cookies não classificados são cookies que estão em processo de classificação, 

juntamente com os fornecedores de cookies individuais. 

 

Sessão:  Os cookies são específicos do servidor, não podem ser transmitidos a nenhuma máquina diferente 

da que gerou o cookie. O cookie de sessão permite que o navegador se reidentifique para o servidor único 

e exclusivo no qual o cliente tinha anteriormente se autenticado.  

 

 

Classificação Nome Duração Propósito 

Cookies Persistentes devicePixelRatio 
Navegador 

padrão (1 ano) 

Usado para tornar o site responsivo de 

acordo com o tamanho da tela do visitante. 

Estatístico _ga 2 anos 
Google analytics - Usado para distinguir 

usuários. 

Estatístico _gat_<property-id> 1 minuto 
Google analytics - Usado para controlar a taxa 

de solicitação. 

Estatístico _gid 24 horas 
Google analytics - Usado para distinguir 

usuários. 



Sessão tk_ai 24 horas 

Armazena um identificador único para o 

editor para permitir que o Jetpack colete 

dados. 

Persistentes tk_lr 1 ano 

Armazena um identificador único para o 

editor para permitir que o Jetpack colete 

dados. 

Persistentes tk_or 5 anos 

Armazena um identificador único para o 

editor para permitir que o Jetpack colete 

dados. 

Persistentes wporg_locale 1 ano 
Usado para manter a configuração de 

localização do usuário. 

Persistentes trac_session 90 dias 
Usado para manter informações de sessão 

anônima. 

 Sessão  lang  Expira quando  

o 

usuário encerra

r a sessão de 

navegação 

 Este cookie é utilizado para lembrar a seleção 

de escolha de idioma nos Ambientes online. 

 
 

Para desabilitar os Cookies, de forma simples e intuitiva, listamos abaixo o procedimento necessário a ser 

seguido de acordo com cada navegador:  

Firefox aqui.  

Chrome aqui. 

Internet Explorer, aqui. 

Safari, aqui. 

Opera,  aqui. 

 
Caso possua alguma dúvida, envie um e-mail pelo endereço  www.helloethics.com/sealtelecom.   

A Seal Telecom. Cumpre todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis vigentes. 

 
 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow
https://www.helloethics.com/sealtelecom

