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Política de Cookies 
A TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A, a TCP PARTICIPAÇÕES S.A. e / ou a TCP LOG S.A. e suas subsidiárias (“TCP” 
ou “nós”) utilizam cookies para proporcionar à você uma melhor experiência online em nossos sites e plataformas online. 

Alguns cookies são necessários para fornecer funcionalidades essenciais, neste sentido, para fazer pleno uso do site da TCP, seu 
computador, tablet ou celular precisará aceitar cookies. Você pode alterar suas configurações de cookies a qualquer momento, mas 
se decidir bloquear certos tipos de cookies, seu acesso a alguns recursos, áreas e / ou funcionalidade de nosso site e plataformas 
online pode ser limitado e / ou prejudicado. 

Com esta política, iremos informá-lo sobre os nossos cookies e objetivos e ajudá-lo a proteger a sua privacidade, ao mesmo tempo 
que lhe forneceremos a melhor experiência online. AO CONTINUAR A USAR NOSSO SITE, VOCÊ ESTÁ CONCORDANDO EM USAR 
COOKIES DA MANEIRA ESTABELECIDA NESTA POLÍTICA DE COOKIES, PORTANTO, LEIA ATENTAMENTE. 

1. O que é Cookies? 
Cookies são pequenos arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informações que são baixadas e podem ser 
armazenadas em seu computador ou dispositivo por um site ou aplicativo móvel, ajudando o site a reconhecer seu dispositivo na 
próxima visita. Usamos o termo “cookies” nesta política para nos referirmos a todos os arquivos que coletam e transmitem 
informações dessa forma. 

Os cookies podem coletar e transmitir informações por meio de seu navegador com o objetivo de autenticar ou identificar o 
computador (por exemplo, o endereço IP) ou o usuário, e não pode coletar informações de seu computador e não pode conter 
vírus ou outros arquivos prejudiciais. Usamos o termo “cookies” nesta política para nos referirmos a todos os arquivos que coletam 
e transmitem informações dessa forma. 

Os cookies podem ser cookies "persistentes" ou cookies de "sessão". Os cookies persistentes serão armazenados no site e 
permanecerão no seu dispositivo mesmo depois de você fechar o navegador ou reiniciar o computador. Um cookie de sessão expira 
no final de uma sessão, ou seja, quando o navegador da web é fechado. 

2. Por que utilizamos Cookies? 
Usamos cookies para reconhecer um dispositivo quando você visita nossos sites ou plataformas online e para rastrear quais páginas 
você visita em nosso site, a fim de melhorar sua usabilidade, por exemplo, alguns cookies lembram suas preferências para que você 
não tenha que fazer repetidamente essas opções quando você visita um de nossos sites.  

Também utilizamos cookies para melhorar a segurança do site e para validar sessões de utilizador autenticadas, pelo que, para 
garantir a segurança, alguns dos nossos serviços apenas podem ser fornecidos através de cookies. Nesse caso, as informações 
coletadas pelos cookies não são usadas pela TCP para identificá-lo, mas as informações processadas pelos cookies podem conter 
informações que podem ser qualificadas como dados pessoais. Para obter mais informações sobre como usamos seus dados 
pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.   

3. Cookies utilizados no site da TCP e plataformas online. 
Ao aceitar o banner de cookies ou ao usar as funções do site da TCP, você dá seu consentimento à TCP para colocar e / ou ler 
cookies do site ou plataforma online que você está visitando. Usamos cookies de sessão e persistentes em nosso site e para 
diferentes fins: 

I. COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS 

Os cookies funcionais são essenciais para o funcionamento do site ou plataforma online. Por exemplo, cookies que permitem à TCP 
identificar usuários registrados e garantir que eles possam acessar o site por login. Geralmente, eles são definidos apenas em 
resposta às ações realizadas por você, o que equivale a uma solicitação de serviço, como definir suas preferências de privacidade, 
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efetuar login ou preencher formulários. Se você optar por desativar esses cookies, pode não conseguir acessar todo o conteúdo do 
site 

II. COOKIES DE PERFORMANCE 

Os cookies de performance ajudam a TCP a compreender o comportamento dos nossos visitantes e a utilização do website ou 
plataforma online, monitorando e analisando o desempenho do website ou plataforma online. Isso significa que podemos descobrir 
o que funciona e o que não funciona, permitindo que o TCP melhore continuamente, monitorando e corrigindo problemas 
rapidamente. Se você optar por desativar esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site. 

III. COOKIES DE FUNCIONALIDADE 

Cookies de funcionalidade são usados para permitir que A TCP lembre suas preferências para recursos úteis. Em resumo, os cookies 
de funcionalidade mantêm as preferências do usuário quanto ao uso do site, portanto, não é necessário reconfigurar o site cada 
vez que você o visita. Se você optar por desabilitar esses cookies, alguns ou todos esses recursos podem não funcionar 
corretamente. 

IV. COOKIES DE PUBLICIDADE 

Os cookies de publicidade são definidos em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Quando você visita sites ou plataformas 
online da TCP, alguns terceiros também podem usar cookies em nosso site para publicidade. Este tipo de cookies ajudará a fornecer 
aos usuários anúncios que pareçam ser do seu interesse, coletando informações sobre os hábitos de navegação dos usuários. Para 
obter informações sobre esses cookies de terceiros, verifique a respectiva política de privacidade e cookies de terceiros. 

Os cookies podem ser definidos pela TCP, ou em nosso nome, e usados em nossos sites ou plataformas online. No entanto, a TCP 
também usa cookies de terceiros, os quais são criados por terceiros, usados fora ou dentro dos ambientes de nossos sites ou 
plataformas online (Google Analytics e Log Rocket). Não temos controle sobre como esses cookies são gerenciados, mesmo quando 
você é direcionado para outros sites através de nossos sites ou plataformas online. O Google Analytics opera de forma independente 
da TCP, possuindo uma política de privacidade própria, que também é compatível com as leis de proteção de dados, disponível em: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR, bem como Log Rocket, que a privacidade a política está disponível em 
https://logrocket.com/privacy. 

4. Controle suas configurações de cookies 
Uma vez que você concorde com o uso de cookies, iremos armazenar um cookie em seu dispositivo para lembrar disso na próxima 
vez. Se desejar cancelar seu acordo a qualquer momento, você precisará excluir nossos cookies usando as configurações do seu 
navegador de internet. Você deve fazer isso por meio das configurações de cada navegador que usar. 

Esteja ciente de que alguns de nossos serviços não funcionarão se o seu navegador não aceitar cookies. No entanto, você pode 
permitir cookies de sites específicos, tornando-os “sites confiáveis” em seu navegador de Internet. Os links a seguir podem ajudá-
lo a gerenciar suas configurações de cookies, ou você pode usar a opção 'Ajuda' em seu navegador de Internet para obter mais 
detalhes 

• Mozilla Firefox:  
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-
computador?redirectslug=Cookies&redirectlocale=pt-br 

• Google Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-br 

• Edge: 
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-
2a946a29ae09  

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR
https://logrocket.com/privacy
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-computador?redirectslug=Cookies&redirectlocale=pt-br
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-computador?redirectslug=Cookies&redirectlocale=pt-br
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-br
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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• Safari:  
https://www.apple.com/legal/privacy/pt/cookies/ 

 

5. Fale Conosco 
Manteremos esta Política de Cookies sob revisão e faremos atualizações de tempos em tempos. Quaisquer alterações à esta Política 
de Cookies serão publicadas na página do nosso site e, na medida do razoavelmente possível, serão comunicadas à você. Você pode 
consultar esta página da web para a versão mais recente. 

Se você tiver dúvidas e/ou comentários sobre este documento, envie um e-mail para <dpo@tcp.com.br> ou preencha os 
formulários “Fale Conosco” no site da TCP  

A versão mais recente desta Política de Cookies é de 08 de janeiro de 2021. 

----- 
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