POLÍTICA DE COOKIES - ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
1. A ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“ARBITRAL”), é uma empresa independente de
administração de recursos de terceiros, autorizada a operar pela CVM segundo o Ato
Declaratório nº 12.820 de 04 de fevereiro de 2013 e de consultoria de valores mobiliários
autorizada pela CVM para o exercício da atividade desde julho de 2014.
2. Os Termos de Uso e Política de Privacidade do website da “ARBITRAL”, baseiam-se no
compromisso com a transparência e respeito a privacidade e segurança de todos os seus
Usuários/Visitantes e encontram-se disponíveis aqui: https://www.arbitral.com.br/politica-deprivacidade-arbitral
3. Ao visitar ou utilizar este website ou quaisquer de suas páginas, pressupõe-se a leitura e
concordância com todos os termos estabelecidos na Política de Privacidade e na presente
Política de Cookies.
4. Em razão das operações e atividades diárias da “ARBITRAL”, suas outras Empresas e/ou afiliadas,
ela utiliza cookies visando garantir ao Usuário e/ou Visitante do website que será proporcionada
a melhor experiência possível. Alguns dos cookies são necessários para fornecer funcionalidades
essenciais, como sessões de login, bem como para a segurança do website e não podem ser
desativados. Outros cookies são coletados para melhorar a performance do website e a sua
experiência através de conteúdo personalizado, funcionalidades nas redes sociais e análise de
tráfego. Estes cookies podem também incluir cookies de terceiros, os quais, por sua vez, podem
rastrear a utilização do website.
5. Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados em seu navegador ou dispositivo.
Quando um website é visitado, este envia o cookie para o seu computador ou celular, o qual é
armazenado em uma pasta localizada dentro do seu browser. Os cookies permitem reconhecer
as suas preferências para adaptar o website às suas necessidades específicas.
6. Os cookies podem ser classificados de acordo com a sua vida útil e/ou o domínio ao qual
pertencem.
6.1. Em termos de vida útil, podem ser: (i) Cookies de sessão, que são apagados quando o usuário
fecha seu navegador; (ii) Cookies persistentes, que se mantém armazenados no hard drive do
dispositivo do usuário durante um período pré-definido.
6.2. Em termos de domínio, podem ser: (i) Cookies de proprietários, que são inseridos pelo
servidor do site visitado ou que compartilham o mesmo domínio; (ii) Cookies de terceiros, que
são inseridos por um domínio distinto do site visitado, como por exemplo, eles podem ser
inseridos quando um site referencia um arquivo ou conteúdo, como um JavaScript, situado fora
do seu domínio ou seja, disponível em um outro site.
7. A “ARBITRAL” utiliza os seguintes tipos de cookies:
7.1. Cookies estritamente necessários, para que o website funcione corretamente, autenticando
logins, por exemplo. Não é possível recusar estes cookies se você quiser acessar o website;
7.2. Cookies de análise, para melhorar o conteúdo do website, fornecendo informações sobre
como ele está sendo usado a fim de melhorar a sua experiência como Usuário/Visitante.
Realizam coleta automática de determinados Dados Pessoais para identificar, por exemplo,
quantas vezes determinada página foi visitada;

7.3. Cookies de funcionalidade, gravam os dados anteriormente fornecidos, como por exemplo as
suas informações de login, a fim de melhorar a experiência de navegação; e
7.4. Cookies de marketing, para disponibilizar as melhoras ofertas de Produtos e Serviços ao
Usuário/Visitante, de acordo com seus interesses.
8. A “ARBITRAL” pode utilizar os seguintes outros tipos de rastreadores:
8.1. No website e/ou no seu webapp, pixels de sites terceiros para fins estatísticos e de medição de
visitas. Um pixel é um código que é carregado quando você visita um site e que pode apresentar
a forma de diferentes recursos (imagem, JavaScript, etc.) e que são invisíveis a olho nu. Ele coleta
informações sobre a sua navegação e as transfere ao servidor do site que inseriu o pixel.
8.2. Instrumentos internos ou de parceiros também podem ser instalados no aplicativo e/ou no
webapp e são denominados como “instrumento de rastreamento”, para acesso e coleta de dados
sobre o seu dispositivo, denominados como “identificadores”, sendo que os dados que podem
ser coletados são os seguintes: (i) a referência do aparelho do Usuário/Visitante (device ID); (ii) a
versão do aplicativo ou do webapp instalado no dispositivo do Usuário/Visitante; (iii) o modelo
do aparelho do Usuário/Visitante; (iv) a versão do sistema operacional (OS) do dispositivo do
Usuário/Visitante; (v) o nível de bateria do dispositivo do Usuário/Visitante; (vi) a língua escolhida
no dispositivo do Usuário/Visitante; (vii) a referência publicitária do dispositivo (IDFA/GAID); (viii)
a referência Push do dispositivo do Usuário/Visitante; (ix) a empresa operadora do telefone do
Usuário/Visitante; (x) o país e/ou o continente do Usuário/Visitante; (xi) o endereço IP.
8.3. Nenhum cookie é inserido pelos aplicativos móveis contudo, o aplicativo e o webapp tem acesso
e/ou podem coletar identificadores únicos de seu dispositivo para reconhecê-lo na próxima visita
e com isso: (i) garantir o funcionamento adequado do aplicativo e/ou do webapp; (ii) garantir o
funcionamento de certas funções; e, (iii) se você tiver consentido, utilizar as informações para
fins de publicidade e/ou análise.
9. Tabela de Cookies utilizados:

10. Quanto ao consentimento, quando você acessa pela primeira vez o website da “ARBITRAL”, uma
faixa de cookie é exibida e pede que você aceite ou recuse a utilização de cookies para o
funcionamento estável do site.
10.1. Quando você visitar e/ou utilizar o nosso website, cookies serão inseridos no hard drive do
seu dispositivo. Alguns deles são necessários para (i) o funcionamento e a segurança do website
e outros são utilizados quando você concede o seu consentimento (ii) para fins estatísticos. É
importante dizer que os cookies de segurança e funcionais são estritamente necessários para a
navegação, razão pela qual você não pode recusar a inserção deles.
10.2. Em caso de ausência de recusa de seu consentimento, ele será válido por 6 (seis) meses.
Durante esse período, a faixa de cookie não será mais exibida em suas visitas ao website. Quando
esse prazo chegar ao fim, a faixa de cookie será exibida novamente e pedirá que você aceite ou
não a utilização de cookies.
10.3. O seu consentimento relativamente à utilização de cookies analíticos no website pode ser
revogado a qualquer momento enviando um e-mail para: atendimento@arbitral.com.br.
11. Importante esclarecer que a “ARBITRAL” não se responsabiliza pelo uso de cookies por
terceiros. Assim, solicitamos a sua atenção, tendo em vista que os cookies de terceiros podem
eventualmente continuar a monitorar as suas atividades online mesmo depois de você ter
encerrado as suas atividades e/ou a sua visita no nosso website, sendo recomendável que você
os exclua manualmente.

12. Se você quiser remover os cookies instalados no seu computador, pode eliminá-los
manualmente por meio das configurações disponíveis no seu navegador, conforme orientam
as instruções dos navegadores existentes, quais sejam:
- Google Chrome ( https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ptBR&co=GENIE.Platform%3DDesktop);
- Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookies-websitesutilizam-monitorizar-preferencias?redirectslug=ativar-e-desativar-cookies-que-os-websitesutiliza&redirectlocale=pt-PT);
- Microsoft Edge/IE (https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-nomicrosoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09);
- Safari ( https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac); e,
- Opera (https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/).
Contudo, alertamos que algumas funcionalidades do website podem tornar-se indisponíveis
após a exclusão de determinados cookies.
13. A “ARBITRAL” tem um Encarregado pelo Tratamento de Proteção de Dados, que é o responsável
pela proteção de dados e questões relacionadas à Política de Privacidade e a esta Política de
Cookies. Caso deseje, você pode entrar em contato enviando um e-mail para:
atendimento@arbitral.com.br.
14. Estamos comprometidos em manter os seus dados e as suas informações pessoais seguras, para
maiores informações sobre o seu processamento/tratamento, por favor leia a nossa Política de
Privacidade disponível aqui: https://www.arbitral.com.br/politica-de-privacidade-arbitral

