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1. PROPÓSITO
A presente Política de Cookies da Companhia (“Política de Cookies”)
tem como propósito descrever as práticas que a Companhia segue para
respeitar a privacidade de todos os visitantes de seus sites.
2. DEFINIÇÕES
Para os fins da presente Política de Cookies, os termos abaixo
definidos, quando escritos em letra maiúscula, sejam no singular ou no
plural, terão os seguintes significados:
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD): é
o órgão da administração pública federal do Brasil, com atribuições
relacionadas à proteção de Dados Pessoais, à privacidade e à
fiscalização do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
em todo o território nacional;
Companhia: Marfrig Global Foods S/A., suas filiais e as empresas por
ela controladas e/ou administradas;
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados
Pessoais;
Cookies: são pequenos arquivos de computador ou pacote de dados
enviados por um site da Internet para o navegador do usuário, quando
o usuário visita o referido site. Os Cookies contêm informações sobre
a atividade do usuário no navegador, tais como preferências, dados de
sessão e rastreamento de anúncios, tornando a navegação mais rápida
e agradável;
Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável;
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Dispositivo: computador, tablet, smartphone ou outro dispositivo
móvel, ou qualquer outro meio pelo qual seja possível acessar os sites
da Companhia;
Encarregado: pessoa indicada pelo Controlador e Operador para atuar
como canal de comunicação entre o Controlador, os Titulares dos
Dados e a ANPD, sendo o Encarregado também conhecido, no idioma
inglês, como Data Protection Officer (DPO);
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de
agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de Dados Pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica
de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural;
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
que realiza o Tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador.
Tratamento: toda operação realizada com Dados Pessoais, como as
que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou
extração.
3. OBJETIVO
O objetivo desta Política de Cookies é fornecer a você, usuário dos sites
da Companhia, informações claras e acessíveis sobre os Cookies que a
Companhia usa, o papel que eles desempenham para que a Companhia
possa fornecer a melhor experiência possível para você e as suas
opções para configurar Cookies.
No presente documento, a Companhia explicará acerca de como essas
informações são coletadas, como são utilizadas e porque é necessário
armazenar esses Cookies em determinadas situações. Também será
explicado como é possível impedir que os Cookies sejam armazenados,
lembrando que isso pode comprometer determinados elementos da
funcionalidade dos sites da Companhia.
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Essa Política de Cookies é complementar à Política de Privacidade
da Companhia, que pode ser acessada através do seguinte link:
http://www.marfrig.com.br/static/pdf/compliance/politicas/###.
4. PÚBLICO
Esta Política de Cookies aplica-se a todos aqueles que utilizam os sites
da Companhia através de seus Dispositivos, tratando-se de norma
impositiva e que reflete a governança da Companhia acerca da
utilização de Cookies.
5. CONTEÚDO
5.1. O que são Cookies?
Cookies HTTP são pequenos arquivos enviados ao seu Dispositivo a
partir dos sites que você visita na web. Podem também ser chamados
de web cookies, internet cookies ou browser cookies. A cada nova visita
aos sites que você anteriormente visitou, seu navegador envia de volta
os Cookies aos sites visitados, permitindo que estes sites memorizem
informações sobre seu acesso anterior e funcionem com mais
eficiência.
Os Cookies podem fornecer outras informações além daquelas que
dizem respeito à maneira como você está utilizando determinado site.
Conforme seus diferentes objetivos, os Cookies podem ser classificados
em:
a) Cookies estritamente necessários
São Cookies essenciais para o próprio funcionamento do site.
Geralmente, são acionados apenas como resposta a ações efetuadas
pelo próprio usuário, como, por exemplo, ao acessar uma área segura
de um website.
b) Cookies funcionais
São Cookies por excelência, uma vez que permitem ao site armazenar
informações sobre o usuário, permitindo ao website memorizar a forma
pela qual o usuário gosta que o site funcione. Um exemplo clássico de
uma situação onde Cookies funcionais estariam presentes seria quando
o usuário aceita a política de Cookies e de privacidade ou mesmo os
“termos e condições de uso” de um site e o site memoriza esta opção,
tendo-a por cumprida em um próximo acesso.
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c) Cookies de análise e desempenho
Geralmente, são Cookies de terceiros, ou seja, daqueles que hospedam
o website. Têm por função coletar informações sobre o uso do site e o
perfil de seus usuários. Monitoram o desempenho do site, coletando
dados anonimizados sobre o número de visitantes, o local geográfico a
partir do qual o site vem sendo acessado, o gênero e a faixa etária dos
usuários, o número de páginas visitadas e o tempo em que os usuários
permaneceram em cada uma delas.
d) Cookies de marketing e publicidade
Podem ser Cookies de terceiros ou do próprio Controlador. Veiculam
anúncios ou ofertas, cujo conteúdo pode ser personalizado. Seu
objetivo é traçar um perfil de interesses dos usuários, induzindo a
geração de anúncios relevantes também em outros ambientes da web.
Embora não armazenem Dados Pessoais, podem disparar um
identificador exclusivo para o navegador ou Dispositivo do usuário de
acesso à rede mundial de computadores. Conforme explicado acima,
as informações obtidas podem ser compartilhadas com terceiros, em
estratégias de remarketing.
Cookies de marketing e publicidade originados de parceiros comerciais
do titular de um website não estão sob o controle deste titular. Os
Cookies de marketing e publicidade possuem a vantagem de direcionar
as preferências do usuário, tornando mais eficiente o uso de um
determinado webservice. Como desvantagem, tais Cookies podem
causar poluição visual e queda da eficiência da navegabilidade. Em
alguns casos, os Cookies de marketing e publicidade são essenciais
para o próprio funcionamento do website, como, por exemplo, em sites
de e-commerce.
Além de serem classificados segundo seu objetivo, os Cookies também
podem ser classificados quanto:
a) ao seu tempo de retenção no navegador, em Cookies persistentes
(ou de longa duração) ou transitórios (ou de sessão): os Cookies
transitórios desaparecem quando fechado o navegador, algo que não
ocorre com os Cookies persistentes, uma vez que estes últimos ficam
armazenados mesmo após o fechamento e a reinicialização do
navegador; Cookies persistentes podem ser programados com uma
data específica de expiração;
b) ao seu originador, em Cookies primários ou de terceiros: os Cookies
primários são disparados pelo próprio desenvolvedor/titular do website
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que você está usando; Cookies de terceiros são originados e
administrados por outras empresas, tais como provedores de serviços
e parceiros comerciais ou de negócios do titular do website;
c) à sua extensão, em supercookies ou Cookies comuns (ordinários):
um supercookie tem origem em um domínio de mais alto nível (.com,
.com.br, por exemplo), enquanto um Cookie ordinário se origina de
domínios mais restritos e de mais baixo nível hierárquico (google.com,
por exemplo).
5.2. Quais Cookies são utilizados neste site?
É direito dos usuários, enquanto Titulares de dados, limitarem o uso
dos Cookies ao estritamente necessário para a navegabilidade
essencial deste site e para o gozo exclusivo dos produtos e serviços
por nós ofertados.
A Companhia trabalha com os Cookies indicados abaixo:
a) Cookies não sujeitos ao consentimento – Cookies técnicos, de
sessão, de desempenho ou analíticos:
Cookies técnicos:
Nome: next-i18next
Exemplo: pt – em
Expira em: Quando terminar a sessão de navegação
Descrição: Armazena o idioma do site
Cookies analíticos:
Nome: _ga
Exemplo: GA1.3.352162822.1601342624
Expira em: 2 anos
Descrição: Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados
estatísticos sobre como o visitante usa o site.
Nome: _ga#
Exemplo: GS1.1.1615834407.4.1.1615834707.0
Expira em: 2 anos
Descrição: Usado pelo Google Analytics para coletar dados sobre o
número de vezes que um usuário visitou o site, bem como as datas da
primeira e mais recente visita.
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b) Cookies sujeitos ao consentimento
Só usamos cookies opcionais se tivermos obtido seu consentimento
prévio (Lei Geral de Proteção de Dados, No. 13.709/2018, Art. 7, I).
Após o seu primeiro acesso ao nosso website, um banner aparecerá,
solicitando que você nos dê seu consentimento para a configuração de
cookies opcionais. Se o seu consentimento for dado, colocaremos um
cookie no seu computador e o banner não aparecerá novamente
enquanto o cookie estiver ativo. Após o término da vida útil do cookie,
ou se você excluir o cookie ativamente, o banner reaparecerá na sua
próxima visita ao nosso website e novamente solicitará seu
consentimento.
Lembramos que suas preferências poderão ser modificadas, através do
Formulário de Gestão de Consentimento, a qualquer tempo.
5.3. O que fazer para eliminar os Cookies que foram ou
estão instalados em seu navegador?
O usuário pode configurar seu próprio navegador para eliminar ou
recusar o tráfego de Cookies, utilizando as definições de preferências
de seu navegador. Em geral, as definições de navegação são
encontradas nos menus “Opções”, “Ferramentas” ou “Preferências” do
navegador.
É importante ressaltar, entretanto, que se o usuário optar por
configurar seu próprio navegador para recusar utilização e
armazenamento de Cookies em seu Dispositivo, algumas opções e
funções deste e de outros sites poderão não funcionar adequadamente.
5.4. Validade do consentimento
O tempo máximo de validade do consentimento para a gestão do
tráfego de Cookies é de 365 dias corridos, ressalvada a hipótese de
renovação voluntária do consentimento. Todavia, dados anonimizados
obtidos a partir de Cookies de análise e desempenho permanecerão
ativos junto aos sistemas analíticos, na forma agregada, e para fins
puramente estatísticos.
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
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Qualquer solicitação de informações ou esclarecimentos sobre o
exercício de seus direitos poderão ser endereçados através dos
seguintes contatos: privacidade.de.dados@marfrig.com.br ou Avenida
das Nações Unidas, nº 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP,
CEP 04794-000, aos cuidados do “Encarregado da proteção de dados”
da Companhia.
Perguntas, sugestões ou comentários sobre a presente Política de
Cookies
podem
ser
encaminhados
para:
privacidade.de.dados@marfrig.com.br ou Avenida das Nações Unidas,
nº 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP 04794-000, aos
cuidados do “Encarregado da proteção de dados” da Companhia.
Nos termos do art. 18, §1º, da LGPD, é direito do Titular propor
reclamação junto a órgão da ANPD.
A Companhia ressalta que a presente Política de Cookies, os “Termos
e Condições de Uso” e a “Política de Privacidade” da Companhia
correspondem a um conjunto integrado e indissociável de normas.
Quando observados potenciais conflitos entre as normas e diretrizes
internas da Companhia, os usuários deverão orientar sua conduta
considerando a norma/diretriz mais restritiva.
Todos os deveres e responsabilidades previstos nesta Política de
Cookies passam a integrar, para todos os fins, as diretrizes da
Companhia.
Esta Política de Cookies pode ser revisada ou alterada a qualquer
tempo pela Companhia, sem aviso prévio. Sua vigência depende
unicamente de sua publicação nos sites da Companhia. Esta versão da
Política de Cookies entrou em vigor na data de sua publicação no site
da Companhia, isto é, no dia 01 de março de 2020.
A presente Política de Cookies deve ser interpretada em conformidade
com a legislação brasileira, sendo eleito o foro do domicílio do usuário,
no Brasil, para que sejam dirimidas quaisquer controvérsias
relacionadas a esta Política de Cookies, ressalvados os casos em que
haja específica competência pessoal, funcional ou territorial de acordo
com a legislação aplicável.
Caso o usuário não seja domiciliado no Brasil, as controvérsias
relacionadas a esta Política de Cookies devem ser propostas
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exclusivamente no Foro da Comarca da cidade de São Paulo,
renunciando o usuário a qualquer outro.

7. STATUS DE CONFIDENCIALIDADE
Esta é uma política pública.
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