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1. Objetivo: 

 
A presente política tem por compromisso conscientizar os clientes da empresa Rio Bravo 

Investimentos Holding S.A. e suas controladas, incluindo a Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., 

doravante denominadas (“Grupo” ou “Rio Bravo”), em relação aos Cookies, proporcionando uma 

melhor experiência de navegação, personalização de conteúdo adequado aos seus interesses e 

maior segurança aos usuários e clientes. 

 
2. Definições 
 

O que são Cookies? 

 

Cookies são pequenos arquivos contendo informações enviados de um website para o seu 

navegador, isto é feito sempre que você visita um website. São utilizados principalmente para 

identificar e armazenar informações e, cada vez que você visita este website novamente, o 

navegador envia o cookie de volta para recuperar atividades prévias. 

 

A Rio Bravo utiliza cookies para tarefas distintas, como oferecer uma navegação eficiente nas 

páginas de nosso website, lembrar de suas preferências, gerir a sessão, recolher estatísticas, 

otimizar as funcionalidades e melhorar sua experiência. Os cookies também permitem que as 

propagandas que você vê sejam mais personalizadas. 

 

Ao visitar nosso website, nós também aplicaremos essas tecnologias para proporcionar um serviço 

online de acordo com o dispositivo que você está usando, bem como para prevenir e detectar 

fraudes.  

 
3. Finalidades: 

 
Qual a finalidade para aplicação dos cookies em nosso website? 

 

• Garantir sua segurança e privacidade quando estiver nos nossos sites seguros; 

• Identificar e armazenar detalhes de login de clientes ou usuários que está efetuando a 

requisição, para os nossos sites seguros; 

• Armazenar temporariamente informação de entrada nas nossas calculadoras, 

ferramentas, ilustrações e demonstrações; 

• Fornecer-lhe anúncios que sejam mais relevantes para si e para os seus interesses, e 

melhorar a nossa orientação e melhorar a sua viagem através dos nossos sites e sites 

parceiros; 

• Melhorar a nossa compreensão de como navega através dos nossos sites para que 
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possamos identificar melhorias; 

• Avaliar a publicidade e a eficácia promocional dos nossos sites (possuímos os dados 

anónimos recolhidos e não os partilhamos com ninguém); e 

• Utilizamos cookies próprios (de primeira mão) e cookies de empresas parceiras (de 

terceiros) para apoiar estas atividades. 

 
4. Por quanto tempo armazenamos os Cookies? 
 

O período que seu navegador armazena dependerá do tipo de cookie e geralmente possuem uma 

data de expiração. Alguns durarão pelo tempo em que você estiver online (chamados cookies de 

sessão), enquanto outros por um período mais longo em seu computador (chamados cookies 

persistentes), de todo modo os cookies podem ser desativados, vide item 6. da presente Política. 

 

5. Os tipos de Cookies que utilizados? 
 

A Rio Bravo utiliza cookies, nas seguintes plataformas detalhadas abaixo, que inclui as ferramentas 

de terceiros, a seguir: 

 

5.1 Quais são os Cookies: 

 

 
 

5.2 Quais são as categorias dos Cookies e suas finalidades: 

 

• COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS: Esses cookies garantem que o nosso website irá 

funcionar, sem estes, nossos serviços podem apresentar mal desempenho ou não 

funciona. Nós não pedimos seu consentimento para aplicar esses cookies em seu 

navegador.  

Domínio
Nome do 

Cookie

Categorias de 

Cookies
Tempo de Vida Propriedade

www.riobravo.com.br

_ga; _gid; 

_fbp; 

WSS_FullScre

enMode; NID; 

1P_JAR

Analytics; 

Performance; 

Funcionalidade

2 anos; 24 horas; 3 

meses; Sessão; 6 

Meses; 30 dias 

(respectivamente)

Terceiro 

(Google , 

Facebook, 

Microsoft)

https://webapp1.riobravo.com.br/Vagas.aspx 

https://webapp1.riobravo.com.br/MailingFundos.aspx

https://webapp1.riobravo.com.br/Ouvidoria.aspx

https://webapp1.riobravo.com.br/Landing.aspx

ASP.NET_Sess

ionId; _gid; 

_ga; 

_dc_gtm_UA-

62441701-1

Necessário, 

funcional; 

Opcional, 

analytics

Temporário 

(Sesão); 

Temporário

Proprietário; 

Terceiro 

(Google)

https://riobravodtvm.orama.com.br/novo-

cadastro/novo-cliente/7479/#/  
token; cpf Necessário

Temporário 

(minutos)
Terceiro

https://riobravodtvm.orama.com.br/login/#/ 
token; cpf; 

portalRedirec

t; Utm

Necessário, 

propaganda, 

analytics

Temporário 

(minutos)
Terceiro

http://www.riobravo.com.br/
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• COOKIES OPCIONAIS: Esses cookies são utilizados para: otimizar como um website 

funciona, identificar problemas que possam surgir em nossas plataformas online e auxiliar 

ações de marketing e de mídias sociais. 

 

• COOKIES PROPAGANDA: Usados para mensurar o retorno sobre ações de mídia e 

alimentar listas de públicos para outras ações de marketing. 

 

• COOKIES ANALYTICS: Monitoramento de navegação web dos sites e apps; Medir 

interação dos usuários com os conteúdos; e, Identificar navegadores para fornecer 

serviços de publicidade e análise de site. 

 

• COOKIES PERFORMANCE: Otimiza a entrega de recursos do site para os visitantes. 

 

• COOKIES FUNCIONAIS: São cookies essenciais para o funcionamento do website; e, 

Auxiliam na lembrança de preferência dos usuários e personalizações. 

 
6. Desativação dos Cookies 

 
Alguns cookies podem ser desativados, permitindo a navegação nos sites, porém, há cookies que 

são necessários para o funcionamento. Caso os cookies do navegador forem desativados, alguns 

recursos e funcionalidades não funcionarão corretamente. 

 

Deste modo, o usuário pode revogar o uso de cookies a qualquer momento, ajustando as 

preferências em seu navegador, sujeito às situações acima expostas. 

 
7. Cookies e sua Privacidade: 
 

Quer aprender mais sobre como tratamos seus dados pessoais, comprometidos em manter sua 

informação segura, acesse e leia a nossa Política de Privacidade - Privacy Statement, disponível 

em https://riobravo.com.br/Paginas/termos-de-uso.aspx. 
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