
Política de Cookies 
 

Este documento explica como Tovie AI Limited ("Tovie AI", "Nós") aplica cookies e tecnologias 
semelhantes (coletivamente, "Cookies") quando você usa websites pertencentes ou operados 
pela Tovie AI ("Website" e , coletivamente referidos como "Websites"), nossos serviços 
("Serviço" ou "Plataforma") ou nossos clientes que usam nossa Plataforma. Também explica o 
que são essas tecnologias e por que as usamos, bem como seus direitos de controlar nosso uso 
delas. 

Esta Política de Cookies faz parte de nossa Política de Privacidade, que define como e por que 
coletamos, armazenamos, usamos e compartilhamos dados pessoais em geral, bem como seus 
direitos em relação aos seus dados pessoais. Por favor, leia nossa Política de Privacidade para 
obter mais informações sobre esses itens. Os termos em maiúsculas usados nesta Política de 
Cookies, mas não definidos aqui, têm os significados estabelecidos em nossa Política de 
Privacidade. 

O que é um cookie? 
Um cookie é um pequeno pedaço de informação que um site que você visita envia ao seu 
navegador. O Website usa cookies primários, aqueles definidos por um website que está sendo 
visitado pelo usuário naquele momento, bem como cookies de terceiros, definidos por diferentes 
domínios, conforme descrito abaixo. Os cookies de terceiros permitem que recursos ou 
funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no Website ou por meio dele. As partes que 
definem esses cookies de terceiros podem reconhecer seu dispositivo tanto quando você visita 
o Website quanto quando visita outros websites.  Os cookies podem ser armazenados no seu 
dispositivo por vários períodos.  

Como usamos os cookies? 
A seguir, descrevemos como usamos diferentes categorias de cookies, bem como informações 
sobre suas opções para gerenciar suas configurações de dados coletados por essas tecnologias: 

Cookies Estritamente Necessários: Estes cookies são essenciais para navegar no Website e 
utilizar algumas das suas funcionalidades, como a possibilidade de iniciar sessão e aceder a 
áreas seguras. Sem eles, as funções básicas do nosso Website não funcionariam. Como esses 
cookies são estritamente necessários para fornecer os serviços essenciais do nosso Website, 
você não pode recusá-los. 

Cookies de preferências: também conhecidos como "cookies de funcionalidade", esses cookies 
permitem que o Website se lembre das escolhas que você fez no passado, como qual idioma 
você prefere ou qual é seu nome de usuário e senha para que você possa fazer login 
automaticamente. 

Cookies de análise: também conhecidos como "cookies de desempenho", esses cookies coletam 
informações sobre como você usa o Website, como quais páginas você visitou e quais links você 
clicou. Seu único objetivo é melhorar a funcionalidade do nosso Website. 

Cookies de marketing: esses cookies rastreiam sua atividade online para ajudar os anunciantes 
a fornecer publicidade mais relevante ou limitar o número de vezes que você vê um anúncio. 
Esses cookies podem compartilhar essas informações com outras organizações ou anunciantes. 

Cookies usados para integrar serviços de terceiros: Esses cookies são usados para integrar 
recursos de terceiros no Website, como vídeos ou plug-ins de mídia social. Observe que não 
temos controle sobre esses cookies de terceiros. 

Você pode encontrar mais informações sobre nosso uso de cookies na tabela a seguir: 



Fonte Propósito Descrição 

Tovie AI Cookies 
Estritamente 
Necessários 

Usamos esses Cookies para autenticação e identificação 
do usuário para que nossos recursos e funções estejam 
disponíveis. Exemplos desses cookies são SESSION, 
XSRF-TOKEN. 

Tovie AI Cookies de 
preferências 

Usamos esses cookies no widget de bate-papo interno 
para manter o estado da sessão de teste do usuário. 

Google 
Analytics 

Cookies 
analíticos e 
de marketing 

Esses cookies são usados para coletar e analisar 
informações sobre como você usa o Website. Usamos 
essas informações para analisar e melhorar nossos 
serviços. Esses cookies coletam informações sob um 
pseudônimo. Além disso, o Google usa esses cookies para 
personalizar os anúncios.  
Exemplos de cookies utilizados para este fim são __ga, 
__gat, __gat_*, __gid, tmr_* e NID.  
Você pode recusar o uso desses cookies através do plug-
in de desativação para navegadores de Google Analytics. 

Stripe É usado para 
integrar 
serviços de 
terceiros 

Os cookies __stripe_mid, __stripe_sid e m são definidos 
pelo gateway de pagamento Stripe. Esses cookies são 
usados para permitir o pagamento no Website sem 
armazenar nenhuma informação de pagamento em um 
servidor. 

YouTube É usado para 
integrar 
serviços de 
terceiros 

Quando você visualiza uma página da web em nosso 
Website com um vídeo de YouTube incorporado, o 
YouTube cria PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC e outros 
cookies. 

Crisp É usado para 
integrar 
serviços de 
terceiros 

Os cookies crisp-client são usados para dar suporte ao 
usuário com a solução de widget de bate-papo Crisp. 

Facebook Cookies de 
marketing 

Esses cookies (fbp) são usados para fins de remarketing e 
rastreamento. Para mais informações sobre a Política de 
Privacidade de Facebook, veja aqui. Você pode gerenciar 
suas configurações pessoais para anúncios no Facebook 
em Suas preferências de anúncios. 

Twitter Cookies de 
marketing 

Esses cookies são usados para fins de remarketing e 
rastreamento. Para mais informações sobre a Política de 



Privacidade de Twitter, veja aqui. Você pode alterar suas 
configurações em sua conta pessoal de Twitter para 
receber anúncios. 

Reddit Cookies de 
marketing 

Esses cookies são usados para fins de remarketing e 
rastreamento. 

Soundcloud É usado para 
integrar 
serviços de 
terceiros 

Esses cookies (sc_anonymous_id) são usados para 
fornecer conteúdo que hospedamos no Soundcloud ao 
nosso Website. 

Mailchimp Cookies de 
marketing 

Esses cookies são usados para enviar newsletters, coletar 
estatísticas sobre aberturas de e-mail e cliques para 
monitorar o uso. Para obter mais informações, consulte a 
Política de privacidade de Mailchimp. 

 

Como controlar os cookies? 
A maioria dos navegadores está configurada para aceitar cookies por padrão. Se preferir, você 
pode configurar seu navegador para desativar os cookies ou para notificá-lo quando os cookies 
estiverem sendo armazenados. Se você desativar os cookies ou se recusar a aceitar a solicitação 
de um Website para colocar cookies, algumas partes do nosso Website podem não funcionar 
corretamente ou não funcionar absolutamente. Você pode encontrar mais informações sobre o 
gerenciamento de cookies nas páginas de ajuda dos navegadores mais populares visitando os 
seguintes links: 

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

● Microsoft Edge 

● Safari (macOS) 

 
Como entrar em contato conosco? 
 

Se você ainda tiver alguma dúvida sobre os cookies que usamos, entre em contato conosco 
em client@tovie.ai.  

 


