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Sujeito ao seu consentimento quando exigido pela legislação aplicável, nosso website faz o uso de 
cookies e tecnologias similares (“cookies”). 

Esta Política de Cookies (“Política”) descreve como a PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, uma sociedade constituída nos termos das leis brasileiras, com sede administrativa 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 16º andar, CEP 04543-011, São 
Paulo/SP (“Pernod Ricard” ou “nós”), está empenhada em respeitar sua privacidade com relação à 
utilização de cookies em seus websites, aplicativos, páginas nas redes sociais etc. (“Mídias Digitais”).  

Antes de utilizar nossas Mídias Digitais, leia atentamente esta Política de Cookies (inclusive a Política 
de Privacidade Online da Pernod Ricard). Caso não concorde com a nossa Política de Cookies ou com a 
Política de Privacidade da Pernod Ricard, não utilize nossas Mídias Digitais.  

Nós nos reservamos o direito de alterar esta Política de Cookies ou a Política de Privacidade da Pernod 
Ricard a qualquer momento. Nós o notificaremos sobre essas alterações. Em vista disso, 
recomendamos que leia regularmente esta Política de Cookies ou a Política de Privacidade da Pernod 
Ricard para garantir que está ciente de qualquer alteração e de como suas Informações Pessoais 
podem ser utilizadas.  

1. O que é um cookie?  

Cookies são pequenos arquivos de texto ou informações que são armazenados no seu computador ou 

dispositivo móvel (como smartphone ou tablet) quando você visita nossas Mídias Digitais. 

Geralmente, um cookie contém o nome do website/aplicativo que o originou, o “tempo de vida” do 

cookie (ou seja, quanto tempo ele permanece no seu dispositivo) e um valor, que normalmente é um 

número exclusivo gerado aleatoriamente.  

2. Para que utilizamos cookies?  

Utilizamos cookies para facilitar o uso das nossas Mídias Digitais e para melhor adequar nossas Mídias 

Digitais e nossos produtos aos seus interesses e necessidades.   

Os cookies fazem isso porque nossas Mídias Digitais podem ler e gravar esses arquivos, permitindo 

que elas reconheçam e lembrem de informações importantes que tornarão o uso de nossas Mídias 

Digitais mais conveniente (por exemplo, lembrando de suas configurações de preferências).  

Eles também podem ser utilizados para ajudar a acelerar suas atividades e experiências futuras em 

nossas Mídias Digitais. Além disso, utilizamos cookies para compilar estatísticas anônimas e agregadas 

que nos permitem entender como os usuários utilizam nossas Mídias Digitais e para nos ajudar a 

melhorar suas estruturas e conteúdos. 

3. Quais os tipos de cookies que utilizamos? 

Podemos utilizar cookies de sessão ou persistentes e cookies primários ou de terceiros.  

• Cookies persistentes são utilizados para salvar suas informações de login e lembrar de suas 

configurações quando visitar nossas Mídias Digitais posteriormente. Um cookie persistente é 
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armazenado como um arquivo em seu computador e permanecerá nele após você fechar o 

navegador. Ele pode ser lido pelas Mídias Digitais que o criaram quando visitá-las novamente.  

• Cookies de ID de sessão são utilizados para habilitar determinadas funcionalidades de nossas 

Mídias Digitais e serviços, entender melhor sua interação com nossas Mídias Digitais e monitorar 

o uso agregado e o tráfego na web. Diferentemente dos cookies persistentes, os cookies de 

sessão são excluídos do computador ao fechar o navegador. Eles geralmente armazenam um 

identificador anônimo de sessão em seu computador, permitindo que você utilize um website ou 

aplicativo, por exemplo, sem ter de fazer logon em cada uma das páginas. 

• Cookies primários são os nossos próprios cookies, que utilizamos para aprimorar sua 

experiência. Eles estão associados às suas Informações Pessoais. Nenhum terceiro tem acesso às 

informações que coletamos pelos nossos próprios cookies. 

• Cookies de terceiros são cookies instalados por terceiros em nossas Mídias Digitais para que eles 

ofereçam seus serviços, incluindo cookies de publicidade. Eles instalam cookies (cookies de 

terceiros) em seu dispositivo em nosso nome quando você visita nossas Mídias Digitais para 

permitir que realizem os serviços oferecidos por eles. Para mais informações sobre esses cookies, 

acesse as políticas de privacidade desses terceiros. 

Abaixo, encontra-se uma lista dos diferentes tipos de cookies que utilizamos em nossas Mídias 

Digitais. Caso as informações coletadas pelos cookies sejam Informações Pessoais, as disposições da 

Política de Privacidade Online da Pernod Ricard (https://www.absolut.com/br/legal/privacy-policy/ ) 

se aplicarão e complementarão esta Política de Cookies. 

a. Cookies Essenciais 

Cookies essenciais são cookies primários indispensáveis para o funcionamento de nossas Mídias 

Digitais e para a utilização de seus serviços e funcionalidades.  Sem eles, nossas Mídias Digitais não 

funcionarão corretamente de maneira que gostaríamos e podemos não ser capazes de oferecer as 

Mídias Digitais ou determinados serviços ou funcionalidades solicitados por você. 

Nós também utilizamos cookies técnicos para que nossas Mídias Digitais possam lembrar das 

escolhas feitas por você (como seu nome de usuário, idioma ou a região onde se encontra) para 

fins de customização e personalização. Esses cookies não coletam nenhuma informação sobre você 

para ser utilizada para fins de publicidade ou para lembrar de seu histórico de navegação na 

internet. 
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De quem é o cookie? Tipo Descrição/finalidade 

Pernod Ricard 

 

Cookie 
persistente 

Cookies de Visibilidade da Política de Cookies: a 
Pernod Ricard instala um cookie em seu 
computador que indica se você consentiu com o 
uso dos cookies ao continuar utilizando o 
website/aplicativo ou serviço. 

Pernod Ricard 

 

Cookie 
persistente  

Cookie de Identificação de Dispositivo: a Pernod 
Ricard instala um cookie em seu computador que 
o identifica e informa o website/aplicativo que 
você está conectado. 

Pernod Ricard 

 

Cookie 
persistente 

Cookie de Usuário Local: a Pernod Ricard instala 
um cookie que é utilizado para lembrar das 
seleções locais específicas feitas por você, como 
preferências de idioma. 

Ele é necessário para a operação de nossas Mídias Digitais, não é considerado invasivo com relação 

à privacidade do usuário e melhora a navegação na internet, por conseguinte, não necessita de 

consentimento e você não pode optar por não o utilizar. 

b. Cookies de Plug-in para Redes Sociais 

Utilizamos botões para habilitar o compartilhamento de páginas com redes sociais. Eles podem 
instalar cookies de terceiros em seu dispositivo, permitindo a coleta das informações referentes à 
utilização. 
 
Nossas Mídias Digitais usam os seguintes cookies de redes sociais: 

 

De quem é o cookie? Tipo Descrição/finalidade 

Facebook 

 

Cookie 
persistente 

Botão para a Rede Social Facebook: cookies são 
utilizados para facilitar o compartilhamento do 
conteúdo de nossas Mídias Digitais no 
Facebook. 

Twitter 

 

Cookie 
persistente 

Botão para a Rede Social Twitter: cookies são 
utilizados para facilitar o compartilhamento do 
conteúdo de nossas Mídias Digitais no 
Facebook. 
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Para optar por não ser rastreado pelos Botões para as Redes Sociais Facebook e Twitter em todas 

as páginas visitadas, acesse suas Configurações Gerais de Conta no Facebook e Twitter, localize e 

clique no link desativar rastreamento.  

Para desativar o rastreamento somente em nossos websites/aplicativos, utilize a Ferramenta de 

Configuração de Cookies disponível no seu próprio browser.   

c. Cookies Analíticos 

Nossas Mídias Digitais também podem utilizar cookies do Google Analytics. Esses cookies de 

terceiros coletam informações sobre como você utiliza e navega em nossas Mídias Digitais. Eles 

irão monitorar quais páginas são mais visitadas, endereços IP, tipo de navegador, provedor de 

internet (ISP), páginas de origem/saída, sistema operacional, data/fuso horário, dados da 

sequência de cliques, entre outros. Utilizamos essas informações para analisar tendências, 

gerenciar as Mídias Digitais, acompanhar os movimentos dos usuários em nossas Mídias Digitais e 

coletar informações demográficas sobre nossa base de usuários como um todo. 

Nossas Mídias Digitais utilizam os seguintes cookies analíticos: 

De quem é o cookie? Tipo Descrição/finalidade 

Google 

 

Cookies 
persistentes e de 
ID de sessão 

Google Analytics: os cookies do Google 
Analytics trabalham em conjunto para nos 
prestar informações sobre como as pessoas 
utilizam nossas Mídias Digitais. 

Para optar por não ser rastreado pelos cookies do Google Analytics em todos os websites que 

visitar, acesse http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Para desativar o rastreamento somente neste website, utilize a Ferramenta de Configuração de 

Cookies disponível no seu browser. 

d. Cookies de marketing e identificação de perfil 

Trabalhamos com empesas de publicidade para oferecer anúncios enquanto você visita nossas 

Mídias Digitais e permitir que essas empresas instalem e acessem seus próprios cookies no 

dispositivo do usuário durante a exibição de anúncios em nossas Mídias Digitais. Essas empresas 

podem utilizar informações obtidas pelos seus próprios cookies (que não incluem o nome, 

endereço, e-mail ou número de telefone do usuário) sobre suas visitas aos nossos e outros 

websites/aplicativos em conjunto com informações que não sejam de identificação pessoal sobre 

suas compras e interesses de outros sites online para oferecer anúncios sobre produtos e serviços 

de seu interesse.  

Nossas Mídias Digitais utilizam os seguintes cookies de publicidade: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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De quem é o cookie? Tipo Descrição/finalidade 

BlueKai Cookies 
persistentes 

Identificador de perfis. A BlueKai instala um 
rastreador nos dispositivos do usuário que 
coleta dados sobre a navegação do usuário em 
diferentes websites, utilizando um número 
exclusivo de identificação do rastreador. A 
Pernod Ricard utiliza os dados para traçar um 
perfil dos usuários e definir segmentos 
detalhados de mercado, de modo que sejam 
utilizados na estratégia de campanhas de 
marketing. 

Google 

 

Cookies 
persistentes 

Cookie de Publicidade. Os cookies de 
publicidade da Google são utilizados para 
customizar anúncios nos serviços Google, como 
o Google Search. Esses cookies são utilizados 
para lembrar de suas buscas mais recentes, 
suas interações anteriores com anúncios ou 
resultados de busca de anunciantes, bem como 
suas visitas ao website de um anunciante. 

Para optar por não ser rastreado pela BlueKai em todos os websites que visitar, acesse 

http://www.bluekai.com/consumers.php#optout. 

Para optar por não ser rastreado pelos cookies de publicidade da Google em todos os websites que 

visitar, acesse http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Para desativar o rastreamento somente em nossas Mídias Digitais, utilize a Ferramenta de 

Configuração de Cookies disponível no seu browser.  

e. Cookies de Flash 

Além disso, utilizamos Cookies de Flash (também conhecidos como Objetos de Armazenamento 

Local) e tecnologias similares para personalizar e aprimorar sua experiência online. 

Para saber mais sobre como gerenciar Cookies de Flash, acesse: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.

html.  

Observe que ao rejeitar os cookies de Flash, é provável que nossas Mídias Digitais não operem da 

forma adequada e, portanto, você não poderá aproveitar ao máximo as Mídias Digitais. 

Para desativar o rastreamento somente em nossas Mídias Digitais, utilize a Ferramenta de 

Configuração de Cookies disponível no seu browser. 

http://www.bluekai.com/consumers.php#optout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html
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4. Por quanto tempo os cookies são armazenados?  

Os cookies terão um período máximo de retenção após sua instalação no terminal do usuário 
conforme exigido pela lei aplicável. O período de retenção para os diversos cookies listados nesta 
política depende do consentimento do usuário, que poderá adotar alguma das ferramentas de 
exclusão dessa funcionalidade.  

 

5. Como controlar os cookies em nossas Mídias Digitais?  

Exceto no caso de cookies considerados essenciais, os cookies descritos acima somente serão 

instalados em seu computador se você continuar sua navegação após a exibição do banner na página 

inicial.  

Caso deseje fazer sua própria escolha, utilize o link da Ferramenta de Configuração de Cookies 

disponível no seu browser, para consentir/desabilitar cookies não essenciais em nossas Mídias Digitais 

clicando no botão correspondente conforme exibido da seguinte forma no menu:   

 
Cookies de Redes Sociais para compartilhamento de conteúdo no Facebook e Twitter 
 
 
Cookies Analíticos para análise de nosso público na web 
 
 
Cookies de Publicidade para identificação de perfis e exibição de anúncios direcionados 
 
 
Cookies de Flash para aprimoramento de sua experiência de navegação na web 

 

Você também pode controlar como seu navegador usa os cookies; a função “Ajuda” em seu 
navegador deve dizer a você como fazer isso.  

Observe que, dependendo do cookie que você desativar ou desabilitar, é possível que você não seja 
capaz de fazer logon em sua conta, visualizar conteúdos ou utilizar outras funcionalidades de nossas 
Mídias Digitais, sendo possível, ainda, que partes de nossas Mídias Digitais não funcionem ou se 
comportem de forma inesperada. 

Se você utiliza diferentes dispositivos para visualizar e acessar nossas Mídias Digitais (por exemplo, 

seu computador, smartphone, tablet etc.), precisará certificar-se de que cada navegador em cada 

dispositivo esteja ajustado de acordo com suas preferências de cookies. 
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6. Como nos contatar?  

Caso tenha quaisquer dúvidas, comentários ou questões sobre a utilização de cookies, entre em 
contato com privacidade@pernod-ricard.com.  

 

Última Atualização: 04 de julho de 2018. 
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