
 

USO DE COOKIES 

 

1 – OBJETIVO 

 

Fornecer orientações sobre a utilização de cookies no contexto de atuação da Algar Telecom. 

  

2 - DOCUMENTOS REFERENCIAIS 

 

● Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

  

3 - DEFINIÇÕES 

  

3.1 - Cookies 

 

São arquivos digitais com pequenos fragmentos de dados (e geralmente com um identificador             

único), que são armazenados no dispositivo do usuário por meio do navegador ou aplicativo e que                

guardam informações relacionadas com suas preferências.  

 

4 - DESCRIÇÃO 

 

4.1 - Generalidades 

 

4.1.1 - Esta política de cookies aplica-se a quaisquer websites, aplicativos ou plataformas operadas              

pela Algar Telecom; 

 

4.1.2 - A Algar Telecom busca explicar, de forma transparente e específica como, quando e o porquê                 

da utilização de cookies; 

 

4.1.3 - Ao acessar as nossas plataformas digitais, o usuário autoriza o uso de cookies nos termos                 

deste documento; 

  

4.1.4 - Caso não concorde com o uso de cookies desta forma, o usuário poderá (i) ajustar as                  

configurações de seu navegador para não permitir o uso de Cookies ou (ii) não acessar as nossas                 

plataformas digitais; 

 

4.1.5 - Desabilitar o uso de cookies poderá impactar a sua experiência como usuário durante a visita                 

as nossas plataformas; 
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4.1.6 - Para quaisquer questões ou dúvidas sobre a política de cookies das nossas plataformas               

digitais, o usuário poderá entrar em contato conosco por meio dos seguintes canais de atendimento:  

 

● Chat Ajuda Online:  

○ www.algartelecom.com.br/ Área do cliente; 

● Central de Atendimento: 

○ Para Você: 103 12/(34) 9 9884 0123; 

○ Micro e pequenas empresas: 0800 942 1212/(34) 9 9779 0112; 

○ Médias e grandes empresas: 0800 941 2822/(34) 9 9889 2822. 

● Redes Sociais Oficiais:  

○ https://www.facebook.com/algartelecom/ 

○ https://twitter.com/algartelecom/ 

● Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO): 

○ Alexandre da Silva Simões e-mail: dpo@algartelecom.com.br. 

 

4.2 - Para que servem os Cookies 

 

4.2.1 - Os cookies servem para facilitar a navegação e aprimorar a experiência do usuário, tanto em                 

termos de performance como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados              

serão direcionados às necessidades e expectativas do usuário; 

 

4.2.2 - Os cookies permitem que nossas plataformas digitais memorizem informações sobre a visita              

do usuário, o seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras                

variáveis que a Algar Telecom considera relevante para tornar a experiência do usuário muito mais               

eficiente; 

 

4.2.3 - Os cookies também poderão ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e agregadas              

que permitem entender como os usuários utilizam as nossas Plataformas Digitais, bem como para              

aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas anônimas, não podemos identificá-lo            

pessoalmente por meio desses dados; 

 

4.2.4 - A utilização de cookies é algo comum em qualquer plataforma digital atualmente. O seu uso                 

não prejudica de forma alguma os dispositivos (computadores, smartphones, tablets, etc.) em que             

são armazenados. 

 

4.3 - Que tipo de Cookies utilizamos 

 

4.3.1 - A Algar Telecom utiliza dois tipos de Cookies: Cookies de Sessão e Cookies Persistentes. 
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a) Cookies de Sessão: são os Cookies temporários que permanecem arquivados até que o             

usuário saia do site ou encerre o navegador ou o aplicativo. 

b) Cookies Persistentes: são os Cookies que ficam armazenados no dispositivo do usuário até             

que sejam excluídos (o tempo que o Cookie permanecerá no dispositivo depende da duração do               

seu "tempo de vida" e das configurações do navegador). 

 

4.3.2 - Os Cookies (de Sessão ou Persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua função: 

 

a) Cookies Estritamente Necessários: permitem a navegação no website e utilização das           

aplicações, bem como obter autorização de acesso a áreas seguras do website. Sem estes              

Cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados para o correto funcionamento das             

plataformas. 

b) Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de analisar a            

utilização da plataforma e seu respectivo desempenho. 

c) Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de          

funcionalidades adicionais das plataformas ou para guardar as preferências definidas pelo           

usuário no uso da plataforma, sempre que utilizar o mesmo dispositivo. 

d) Cookies de Publicidade: direcionam a publicidade em função dos interesses do usuário,            

ajudando a medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. 

 

4.4 - É possível controlar ou excluir Cookies 

 

4.4.1 - A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar automaticamente os              

Cookies;  

 

4.4.2 - Havendo necessidade, o usuário poderá alterar as configurações para bloquear o uso de               

Cookies ou alertá-lo quando um Cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo;  

 

4.4.3 - Existem várias formas de gerenciar Cookies. Consulte as instruções do seu navegador ou a                

seção de ajuda para saber mais sobre como ajustar ou alterar as configurações do seu navegador; 

 

4.4.4 - Ao desabilitar Cookies, o usuário talvez não consiga visitar certas áreas de uma página nossa                 

ou talvez não receba informações personalizadas quando visitar uma página; 

 

4.4.5 - Caso o usuário utilize dispositivos diferentes para acessar as nossas Plataformas Digitais (por               

exemplo, computador, smartphone, tablet, etc.) deverá assegurar-se de que cada navegador de            

cada dispositivo esteja ajustado para atender suas preferências em relação aos Cookies. 
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4.5 - Informações detalhadas sobre os Cookies 

 

4.5.1 - Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos cookies em nossas plataformas digitais,               

bem como as finalidades de tratamento dos dados que os justificam. 

 

4.5.1.1 - Portal de clientes B2C 

 

Cookies de Sessão/Análitico 

 

Nome do Cookie Cookie Finalidade 

_hjIncludedInSample Cookie Hotjar 
Este cookie de sessão está definido para permitir ao Hotjar saber se esse             

visitante está incluído na amostra usada para gerar funis. 

 

Cookies Estritamente Necessários 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

authDate Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é para definir data/horário de autenticação        

do cliente. 

x-authorization Cookie Algar 24 horas 

Este cookie é definido quando o cliente entra na         

aplicação, é usado para identificar o token de        

autenticação. 

SENSEDIA_PORTAL_TOKEN Cookie Algar 24 horas 

Este cookie é definido quando o cliente entra na         

aplicação, é usado para identificar o token de        

autenticação para sensedia. 

SENSEDIA_PORTAL_TOKEN_EXPIR

ATION 
Cookie Algar 24 horas 

Este cookie é definido quando o cliente entra na         

aplicação, é usado para definir quando      

SENSEDIA_PORTAL_TOKEN foi gerado. 

 

Cookies Analíticos 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

_hjid Cookie Hotjar 365 dias 

Esse cookie é definido quando o cliente chega à página pela           

primeira vez com o script Hotjar. É usado para manter o ID do             

usuário Hotjar , exclusivo para esse site no navegador. Isso          

garante que o comportamento nas visitas subseqüentes ao mesmo         

site seja atribuído ao mesmo ID do usuário. 

_ga 
Cookie google  

analytics 
2 anos Usado para distinguir usuários 

_gcl_au 
Cookie google  

analytics 
60 dias 

Cookie google analytics: Este cookie é usado pelo Google Analytics          

para entender a interação do usuário com o site 

_gid 
Cookie google  

analytics 
24 horas 

O cookie é usado para armazenar informações de como os          

visitantes usam um site e ajuda na criação de um relatório analítico            

de como o site website está indo. Os dados coletados, incluindo o            

número de visitantes, a origem de onde eles vieram e as páginas            

foram exibidas de forma anônima 
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Cookies de Funcionalidade 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

clientId Cookie Algar 
24 horas 

Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar o usuário logado 

customerId Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar o usuário logado 

clientStatus Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar o status do usuário ativo ou inativo 

customerCrm Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar se o usuário tem cadastro no algar crm. 

customerKey Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é clientId            

criptografada para realizar query params  

documentNumber Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar o tipo de documento do cliente cpf/cnpj 

user Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar o tipo de documento do cliente cpf/cnpj 

userName Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado para             

identificar o tipo de documento do cliente cpf/cnpj 

 

Cookies de Publicidade 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

_fbp 
Cookie 

facebook 
60 dias 

Este cookie é definido pelo Facebook para exibir anúncios quando          

eles estão no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada          

por publicidade no Facebook depois de visitar este site 

 

4.5.1.2 - Portal de clientes B2B 
 

Cookies Estritamente Necessários 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

disability_token Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é           

usado para identificar o usuário logado.  

authDate Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é para definir data/horário de autenticação do         

cliente 

x-authorization Cookie Algar 24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é           

usado para identificar o token de autenticação 

 

Cookies Analíticos 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

_hjMinimizedPolls Cookie Hotjar 365 dias 

Este cookie é definido assim que um visitante minimiza um widget           

de Pesquisa de Feedback. É usado para garantir que o widget           

permaneça minimizado quando o visitante navega pelo site. 

_gat_gtag<ID> 
Cookie google  

analytics 
1min 

Este é um cookie do tipo padrão definido pelo Google Analytics, em            

que o elemento do padrão no nome contém o número de           

identidade exclusivo da conta ou do site ao qual se relaciona.           

Usada para limitar a quantidade de dados registrados pelo Google          

em sites de alto volume de tráfego. 
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Cookies de Funcionalidade 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

alreadySeenAliasTuto

rial 
Cookie Algar 24 horas 

Este cookie é para definir a apresentação do tutorial de apelidos para            

fatura 

accountNumber Cookie Algar 24 horas Este cookie é para definir o id da conta de faturamento 

customerCrm 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar se o usuário tem cadastro no algar crm 

customerId 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar o usuário logado 

userName 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar o tipo de documento do cliente cpf/cnpj 

user 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar o tipo de documento do cliente cpf/cnpj 

documentNumber 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar o tipo de documento do cliente cpf/cnpj 

customerKey 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é clientId            

criptografada para realizar query params 

clientStatus 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar o status do usuário ativo ou inativo 

clientId 
Cookie Algar 

24 horas 
Este cookie é definido quando o cliente entra na aplicação, é usado            

para identificar o usuário logado 

 

Cookies de Publicidade 

 

Nome do Cookie Cookie Validade Finalidade 

_fbp 
Cookie 

facebook 
60 dias 

Este cookie é definido pelo Facebook para exibir anúncios quando          

eles estão no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada          

por publicidade no Facebook depois de visitar este site 
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