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Declaração de Compromisso com a Privacidade e a Proteção dos Dados Pessoais 

Afinal quem somos nós? Somos uma empresa com história, estamos há mais de 30 anos no 

mercado do Agronegócio, gerando soluções através da implantação de práticas de gestão 

profissional com foco na produtividade, lucratividade e longevidade. Possuímos uma identidade no 

mercado de muito respeito e reconhecida pela Excelência e Inovação. A Agros destaca-se por sua 

capacidade de transformar realidades, sendo referência nacional na implementação de modelos de 

gestão profissional para o agronegócio.  

Inicialmente agradecemos seu acesso e informamos que a fim de prestar informações, 

disponibilizamos esta notificação (“Política das Tecnologias e Publicidade de Rastreamento On-

line”) em nossa família de websites, bem como outros websites móveis relacionados, aplicativos 

móveis de Prestadoras ("apps para celular"), serviços, ferramentas e outros aplicativos associados 

ao presente (em conjunto, o "Site"). Esta política rege nossa autorização para o uso, bem como de 

outros fornecedores e parceiros, de diversos cookies e tecnologias de rastreamento. É possível saber 

mais sobre essas tecnologias e como controlá-las nas informações abaixo 

A nossa Política das Tecnologias e Publicidade de Rastreamento On-line obedece a esses critérios 

maiores, integrando esse documento que se ocupa das informações relativas ao tratamento de 

dados pessoais, inclusive no tocante aos seus direitos. Recomendamos a você, titular de dados 

pessoais, que conheça, mais abaixo, os termos adotados quando se trata da utilização de outras 

tecnologias de rastreamento on-line, além dos cookies, então utilizadas pelo nosso Website, de 

modo a permitir o gerenciamento de suas próprias configurações, personalizando a sua experiência 

e garantindo seus direitos. 

Estrutura e conteúdo da Política das Tecnologias e Publicidade de Rastreamento On-line 

Para facilitar sua compreensão, dividimos este documento em quatro partes. 

Parte 1: Para que utilizamos as tecnologias de rastreamento on-line vinculados no Website, 

plataforma, aplicativos e serviços vinculados? 

Nós, e determinados prestadores de serviços que operam em nosso nome, coletamos informações 

sobre suas atividades ou atividades em dispositivos associados a você em nosso Website, 

plataforma, aplicativos ou serviços vinculados usando outras tecnologias de rastreamento além dos 

cookies, como Flash cookies, pixels, tags, kits de desenvolvimento de software, interfaces de 

programação de aplicativos e Web beacons. 

Podemos coletar informações, independentemente de você estar logado ou registrado, e podemos 

associar esses dados de rastreamento à sua conta de registro, caso em que iremos tratá-los como 

dados pessoais, com aplicação dos cuidados inerentes. 



Provedores de serviços que coletam dados de rastreamento em nosso nome podem fornecer uma 

oportunidade para você escolher não ser rastreado on-line. Anunciantes e terceiros também podem 

coletar informações sobre sua atividade em nosso Websites, plataforma, aplicativos ou serviços 

vinculados, em dispositivos associados a você e em websites e aplicativos de terceiros usando 

tecnologias de rastreamento. Os dados de rastreamento coletados por esses anunciantes e terceiros 

são usados para decidir quais mensagens e/ou anúncios você vai receber em nossos canais virtuais 

de relacionamento. 

Saiba que as informações recolhidas e contidas nas nossas tecnologias de rastreamento on-line são 

utilizadas com o objetivo maior de melhorar os serviços de navegação e de relacionamento.  

Parte 2: Gerenciando suas tecnologias de rastreamento on-line 

A instalação de cookies está sujeita ao seu consentimento. Entretanto, o bloqueio de todos os 

cookies e rastreadores poderá ter um impacto negativo na usabilidade de muitos sites. Se você 

bloquear cookies, não poderá usar todos os recursos em nossos serviços. 

Apesar de a maioria dos navegadores estar inicialmente configurada para aceitar cookies de forma 

automática, você pode rever suas permissões a qualquer tempo, de forma a bloqueá-los, aceitá-los 

ou ativar notificações para quando alguns cookies forem enviados ao seu dispositivo. Atualmente, 

na primeira vez que você acessa nossas aplicações, será requerida a sua concordância com sua 

instalação. Apenas após a sua aceitação, eles serão ativados. Para tanto, utilizamos um sistema 

de (banner de informações ou outro mecanismo que alerta e solicita o consentimento) na página 

inicial de (nome empresarial). Dessa maneira, não apenas solicitamos sua concordância, mas 

também informamos que a navegação continuada em nossos sites será entendida como 

consentimento. 

Como já dito, você pode, a qualquer tempo e sem nenhum custo, alterar as permissões, bloquear 

ou recusar os cookies. Você também pode configurá-los caso a caso. Todavia, a revogação do 

consentimento de determinados cookies pode inviabilizar o funcionamento correto de alguns 

recursos da plataforma. 

Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações do 

navegador, na área de gestão de cookies. 

Em quaisquer casos de dúvidas, erros, sugestões ou problemas de utilização da plataforma 

concernentes ao emprego de cookies, pedimos para contatar o Canal de Comunicação do Usuário 

por meio do encarregado@agro1.inf.br ou, como última instância, utilizar o Canal de Comunicação 

com o Encarregado da Proteção da Privacidade e dos Dados Pessoais, por meio do 

encarregado@agro1.inf.br. 

Parte 3: O que são e como funcionam as tecnologias de rastreamento? 

Quando você visita um website, rastreadores (conhecidos por “tecnologia de rastreamento de 

terceiros”) são armazenados em seu computador. O proprietário ou responsável pelo website 

determina quantos e quais tipo de tecnologias de rastreamento on-line serão incluídos. Alguns 

websites podem ter até mais de sessenta rastreadores, enquanto outros podem apresentar apenas 
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um ou até mesmo nenhum. A espécie mais comum de rastreador é o notório cookie, mas os 

rastreadores não se resumem a esse tipo. 

Rastreadores conseguem coletar diversas informações sobre seu dispositivo, incluindo seu 

endereço IP, seus históricos de navegação, o tamanho da sua tela, o fuso-horário, plug-ins e sistema 

operacional. A combinação de todos esses elementos gera uma espécie de impressão digital de 

navegação. 

Nem todos os rastreadores estão necessariamente ligados a empreendimentos que apuram hábitos 

de navegação. Alguns são utilizados tão somente para que um website aponte o número de acesso 

de usuários e suas origens. Alguns são realmente necessários para fazer o website funcionar 

adequadamente. Entretanto, via de regra, a aceitação de cookies implica concordância no 

recebimento de todos os rastreadores desse website, incluindo aqueles que passam informações 

para empresas. 

Exemplos tecnologias de rastreamento on-line incluem: 

Cookies: notoriamente conhecidos, consistindo em informações que um website coloca no disco 

rígido do seu computador quando você o visita. Da nossa parte conferimos a você, nosso usuário, 

gerenciamento completo sobre essa ferramenta, acessando nossa Política de Cookies; 

Flash cookies: podemos usar objetos compartilhados locais, às vezes conhecidos como Flash 

cookies, para armazenar suas preferências ou exibir conteúdo com base no que você visualiza em 

nosso Website para personalizar sua visita. Nossos anunciantes e provedores de serviços 

terceirizados também podem usar Flash cookies para coletar e armazenar informações; 

Destaque: Flash cookies são diferentes dos cookies do navegador devido à quantidade, tipo e forma 

de armazenamento dos dados. As ferramentas de gerenciamento de cookies fornecidas pelo seu 

navegador não removerão os Flash cookies. Aprenda a gerenciar as configurações de privacidade e 

armazenamento de Flash cookies. Atenção, caso você venha desabilitar os cookies, não terá acesso 

a muitos recursos que tornam a experiência do convidado mais eficiente, e alguns de nossos serviços 

não funcionarão corretamente; 

Web beacons: são pequenos pedaços de dados incorporados em imagens nas páginas de websites. 

Web beacons podem envolver a transmissão de nossas informações para você e de suas 

informações diretamente para nós, para outra parte em nosso nome ou para outra parte de acordo 

com sua respectiva política de privacidade. 

Nem todos os dados (informações) que as tecnologias de rastreamento on-line carregam são 

pessoais. Afinal, dado pessoal é considerado toda informação relacionada à pessoa física ou natural 

identificada ou identificável. Porém, sendo dado pessoal, seu tempo de manutenção ligado a uma 

tecnologia de rastreamento on-line regula-se pelo critério de necessidade, isto é, pode ser mantido 

pelo tempo necessário para cumprir a sua legítima finalidade. 

 

Parte 4: saiba quais são as nossas tecnologias de rastreamento on-line (além dos cookies) 

descritas no Diretório de Tecnologias de Rastreamento On-line! 



Além dos cookies, nosso Website poderá eventualmente utilizar outras tecnologias de rastreamento 

on-line. Conheça quais são: 

Nome da tecnologia de rastreamento on-line: Google Analytics 

Duração de armazenamento: indeterminado 

Objetivo: geração de estatísticas de visitação de website 

Fornecedor: Google 

Categoria: estatístico 

 

Nome da tecnologia de rastreamento on-line: Facebook Pixel 

Duração de armazenamento: indeterminado 

Objetivo: ferramenta analítica de avaliação de campanhas vinculada a um código inserido no 

website 

Fornecedor: Facebook 

Categoria: marketing 

 

Algumas referências gerais: 

Data da última atualização: 15 de junho de 2021 

Canal de Comunicação do Usuário: encarregado@agro1.inf.br 

Encarregado de Proteção da Privacidade e dos Dados Pessoais: Ismael Salvador 

Canal de Comunicação com o Encarregado: encarregado@agro1.inf.br 


