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POLÍTICA DE COOKIES 

 

A Fagundez Distribuição deseja que você tenha a melhor experiência enquanto 

visita nosso site. Por isso informamos que utilizamos cookies, assim como a 

maioria dos sites atualmente.  

 

O que são cookies? 

Cookies são simples arquivos de texto, que são armazenados em seu 

computador ou celular quando você visita sites na Internet. Eles salvam 

informações que vão ajudar a identificar cada visitante, como o endereço de IP, 

login, termos pesquisados, conteúdos acessados, configurações salvas, entre 

outros, otimizando e personalizando assim a visitação de cada usuário.  

 

Cookies não transferem vírus ou malware para o seu computador ou celular.  

 

Você pode impedir a instalação de cookies, basta configurar o seu navegador de 

internet. Só altere essas funções se tiver certeza, pois ao realizar tal ação, alguns 

sites podem não funcionar corretamente. 

 

Por que usamos cookies? 

Para garantir a melhor experiência possível ao visitante. Embora os cookies 

possam variar à medida que melhoramos e atualizamos nosso website, eles são 

usados com as seguintes finalidades: 

 

• Autenticação dos usuários: Usamos cookies para verificar sua conta e determinar 

quando você está conectado em nossa página.  

• Estatísticas e personalização de conteúdo: Utilizamos cookies para entender quais 

notícias são mais acessadas e quais recursos de nosso site devem ser aprimorados. 

• Publicidade: Usamos cookies para nos ajudar a mostrar anúncios e recomendações de 

empresas. Também são utilizados para mensurar o desempenho das campanhas. 
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• Desempenho: Utilizamos os cookies para proporcionar uma melhor experiência de 

navegação para o usuário. Os cookies nos auxiliam a verificar o tráfego e até mesmo saber 

a velocidade de carregamento das páginas. 

• Integração com aplicações de terceiros: Os cookies também permitem que você 

interaja nos conteúdos disponibilizados em nosso website, utilizando-se das suas redes 

sociais. 

 

Através desse recurso, poderemos oferecer uma melhor navegação, conteúdo 

personalizados e anúncios compatíveis com seus interesses. 

 

Quais tipos de cookies utilizamos? 

Aqui temos os cookies separador por categorias, que ajudam a entender a 

finalidade e funcionamento de cada um. 

 

• Cookies funcionais: são responsáveis por fazer nosso website funcionar corretamente, 

por isso classificamos eles como essenciais e não podem ser desativados. Estes cookies 

são usados para reconhecer visitantes que acessam o site e permitem funcionalidades de 

cadastro, login, e o desempenho da página. Os cookies desta categoria podem ser 

temporários ou permanentes. 

• Cookies de Personalização: permitem que o site forneça funcionalidade e 

personalização aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por terceiros, cujos 

serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, alguns ou 

todos esses serviços podem não funcionar corretamente. 

• Cookies analíticos: Utilizamos estes cookies para saber como os usuários chegam ao 

nosso site e como consomem nosso conteúdo. Eles recolhem informações anônimas de 

como os usuários navegam em nosso site, dados do dispositivo que você usa (computador 

ou celular) e outras ações que executam nas páginas (opções selecionadas, quais links 

estão sendo clicados e o caminho que fazem por meio do site). Usamos estes cookies 

preferencialmente de forma anonimizada (não conseguimos identificar um usuário 

isoladamente, seu nome, e-mail) para saber quais o número de usuários que acessam 

nosso site, as páginas mais visitadas e como as pessoas nos encontram. Os cookies desta 

categoria podem ser temporários ou permanentes. 

• Cookies de publicidade: Para poder entregar anúncios mais relevantes, a Fagundez 

Distribuição usa cookies de publicidade em seu website. Esses arquivos guardam 

informações através dos sites que você navega e permite identificar um conteúdo  
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• publicitário mais adequado e relevante para você, além de fornecer métricas analíticas 

para os anunciantes e redes de publicidade. Essa categoria pode incluir cookies de 

terceiros e vale lembrar que a desativação de cookies de publicidade não irá remover os 

banners do nosso site e sim deixar de oferecer anúncios direcionados ao seu interesse. 

• Cookies de terceiros: Utilizamos também cookies de terceiros, ou seja, são cookies 

definidos por alguém que não seja o proprietário do site, sendo de outras empresas com 

quem temos algum tipo de relação comercial ou parceria de negócio, para melhorar sua 

experiência no site, oferecer publicidade, ações de marketing e relacionamento. Também 

podemos incluir conteúdo de redes sociais e outros provedores de conteúdo incorporado 

em nossas páginas, mas não controlamos os cookies destes serviços mesmo que você 

seja direcionado para eles a partir de nosso site. Portanto você deve visitar o site destas 

empresas para gerenciar suas opções. 

 

Como você pode controlar e excluir cookies? 

Muitos dos cookies usados em nosso site podem ser habilitados ou desabilitados 

por meio de seu navegador. Para desativar os cookies em seu navegador, siga 

as instruções geralmente localizadas nos menus “Ajuda”, “Ferramentas” ou 

“Editar” em seu navegador. Observe que desabilitar um cookie ou categoria de 

cookies não exclui o cookie de seu navegador, a menos que seja feito 

manualmente por meio da função do navegador. 

 

Ficou com alguma dúvida? 

Estamos comprometidos com a segurança da sua informação e privacidade, por 

isso convidamos a conhecer nossa Política de Privacidade. Caso tenha alguma 

dúvida sobre cookies e privacidade por favor, entre em contato conosco. 


