
POLÍTICA DE COOKIES 
 

A COPERFIL tem o compromisso de oferecer, de forma rápida e eficiente, produtos e 

serviços para quem usa suas plataformas digitais e, para isso, utiliza os cookies. 

 

Então, nosso objetivo aqui, com a Política de Cookies, é fornecer informações sobre como 

utilizamos esse recurso a seu favor. 

 

Os Cookies permitem que os websites da COPERFIL memorizem informações sobre a visita 

do usuário, o seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e 

outras variáveis que consideramos relevantes para tornar sua experiência muito mais 

eficiente. 

 

Os Cookies também poderão ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e agregadas 

que permitem entender como os usuários utilizam e interagem com os websites 

da COPERFIL, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo. 

 

Por serem estatísticas anônimas, não podemos identificá-lo pessoalmente por meio desses 

dados. 

 

Ao acessar os websites da COPERFIL, o usuário autoriza o uso de Cookies. Caso não 

concorde com o uso de Cookies da forma aqui apresentada, o usuário poderá ajustar as 

configurações de seu navegador para não permitir seu uso. 

 

Lembramos que desabilitar o uso de Cookies poderá impactar em sua experiência nos 

websites da COPERFIL. 

 

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE COOKIES 
A COPERFIL se reserva ao direto de modificar esta Política de Cookies, a qualquer 

momento, mantendo atualizada e disponível no site www.coperfil.com.br. 

 

Se isso acontecer, informaremos vocês sobre o que foi alterado e, caso discorde das 

mudanças, poderá desabilitar os cookies da COPERFIL dos dispositivos que utiliza. 

 

CONTATO 
A COPERFIL revê regularmente os dispositivos de suas Políticas, para melhores práticas e 

entendimento. As dúvidas frequentes relativas a esta Política de Privacidade ou ao 

tratamento de informação pela COPERFIL estão endereçadas em nosso FAQ, mas se você 

preferir podem ser enviadas para coperfil@coperfil.com.br, ou para o seguinte endereço: na 

Avenida Hipólito Pinto Ribeiro, nº 121 e 161, Vila Nova, na cidade de Limeira, Estado de 

São Paulo, CEP 13486-317. 
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