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1. Finalidade 
Quando um usuário visita o site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
- IBGC, o site solicita ao navegador do usuário o armazenamento de alguns dados 
(arquivo de texto), chamados de cookies no dispositivo dele, a fim de lembrar 
informações sobre o usuário, como por exemplo, sua preferência de idioma ou 
informações de login. Esses cookies são definidos pelo IBGC como cookies 
essenciais. Também usamos cookies de terceiros, que são cookies de um domínio 
diferente do domínio do site do IBGC, com a finalidade de suportar nossos esforços 
de publicidade e marketing.) 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC entende como sensíveis e 
relevantes os registros eletrônicos e dados pessoais deixados por você (“Usuário”) 
na utilização dos diversos sites, sistemas e aplicativos (“Páginas”) do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, servindo a presente Política de 
Cookies (“Política”) para regular, de forma simples, transparente e objetiva, quais 
dados e informações serão obtidos, assim como quando os mesmos poderão ser 
utilizados.   

A presente Política se aplica às Páginas relacionadas a quaisquer das marcas do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. 

Esta Política poderá ser atualizada, a qualquer tempo, pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC, mediante aviso no site e/ou por e-mail, se o 
Usuário tiver optado por receber comunicações do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC. 

 
 

2. Como utilizamos os Cookies 
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas nos dispositivos 
do Usuário, quando este visita as Páginas do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa - IBGC. Geralmente, um cookie contém o nome do site que o originou, 
seu tempo de vida e um valor, que é gerado aleatoriamente. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC utiliza cookies para facilitar 
o uso e melhor adaptar as Páginas aos seus interesses e necessidades, bem como 
para compilar informações sobre a utilização de nossos sites e serviços, auxiliando 
a melhorar suas estruturas e seus conteúdos. Os cookies também podem ser 
utilizados para acelerar suas atividades e experiências futuras nas Páginas. 

Tipos de Cookies:  

 
• Essencial: Esses cookies ajudam o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa - IBGC a entender como os usuários interagem com as Páginas 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC fornecendo 
informações sobre as áreas visitadas, o tempo de visita ao site e quaisquer 
problemas encontrados, como mensagens de erro. 



 

 

• Desempenho e Funcionalidade: são usados para lembrar do Usuário e 
recuperar suas configurações ou preferências (como idioma) quando o 
Usuário retornar às Páginas do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa - IBGC, para proporcionar uma experiência mais personalizada. 
Esses cookies não são usados para rastrear o Usuário quando o Usuário 
visita outros sites. Ou são usados também para medir o desempenho das 
Páginas e serviços online. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
- IBGC utiliza as informações coletadas desses cookies para melhorar as 
Páginas, bem como os produtos e serviços que são oferecidos.   

• Análise e Personalização: São usados para registrar as Páginas que o 
Usuário visitou para fornecer anúncios personalizados para o Usuário. Os 
cookies usados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC 
podem ser baseados em sessão ou persistentes. Os cookies baseados em 
sessão duram apenas a duração da sessão de um Usuário, enquanto um 
cookie persistente permanece no disco rígido do Usuário. Um cookie 
persistente pode ajudar a reconhecer o Usuário quando o Usuário retornar 
às Páginas do INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 
IBGC e recuperar suas configurações ou preferências. 
 

Sendo eles:  
Tabela de Cookies do IBGC 

 

Fornecedor 
de cookies 

Nome do 
cookie Finalidade do cookie Categoria 

Duração 
do 

cookie 

Tipo 
de 

cooki
e 

ibgc.org.br ARRAffinity 
Utilizado para otimizar o 
tráfego do site e deixar a 
navegação mais rápida. 

Essencial Sessão HTTP 

ibgc.org.br ARRAffinityS
ameSite 

Usado para distribuir 
tráfego para o site em 
vários servidores, a fim 
de otimizar os tempos 
de resposta. 

Essencial Sessão HTTP 

ibgc.org.br 
google_auto
_fc_cmp_set
ting 

Ter acesso aos cookies 
consentidos pelo 
usuário 

Essencial Persiste
nte HTML 

google.com rc::e Usado para distinguir 
entre humanos e robôs. Essencial Sessão HTML 

doubleclick.
net test_cookie 

Usado para verificar se o 
navegador do usuário 
suporta cookies. 

Essencial 1 dia HTTP 

ibgc.org.br _ga 

Registra um ID exclusivo 
que é usado para gerar 
dados estatísticos sobre 
como o visitante usa o 
site. 

Estatística 2 anos HTTP 

ibgc.org.br _gat 
Usado pelo Google 
Analytics para reduzir a 
taxa de solicitação. 

Estatística 1 dia HTTP 

ibgc.org.br _gid Registra um ID exclusivo 
que é usado para gerar Estatística 1 dia HTTP 



 

 

dados estatísticos sobre 
como o visitante usa o 
site. 

ibgc.org.br __atuvc 

Atualiza o contador dos 
recursos de 
compartilhamento 
social de um site. 

Marketing 13 
meses HTTP 

ibgc.org.br __atuvs 

Garante que o contador 
atualizado seja exibido 
ao usuário se uma 
página for 
compartilhada com o 
serviço de 
compartilhamento 
social, AddThis. 

Marketing 1 dia HTTP 

ibgc.org.br __gads 
Usado para registrar 
quais anúncios foram 
exibidos ao usuário. 

Marketing 1 ano HTTP 

ibgc.org.br _at.cww 
Usado pela plataforma 
de compartilhamento 
social AddThis. 

Marketing Persiste
nte HTML 

ibgc.org.br at-lojson-
cache-# 

Usado pela plataforma 
de compartilhamento 
social AddThis. 

Marketing Persiste
nte HTML 

ibgc.org.br at-rand 
Usado pela plataforma 
de compartilhamento 
social AddThis. 

Marketing Persiste
nte HTML 

ibgc.org.br goog_pem_
mod 

Envia dados ao Google 
Analytics sobre o 
dispositivo e o 
comportamento do 
visitante. 

Marketing Persiste
nte HTML 

ibgc.org.br 
google_exp
eriment_mo
d# 

Usado pelo Google 
AdSen em caso de 
experimentação da 
eficiência de anúncios 
em sites que usam seus 
serviços. 

Marketing Persiste
nte HTML 

ibgc.org.br GoogleAdSe
rvingTest 

Usado para registrar 
quais anúncios foram 
exibidos ao usuário. 

Marketing Sessão HTTP 

doubleclick.
net IDE 

Usado pelo Google 
DoubleClick para 
registrar e relatar as 
ações do usuário no site 
após visualizar ou clicar 
em um dos anúncios do 
anunciante, com o 
objetivo de medir a 
eficácia de um anúncio 
e apresentar anúncios 
direcionados ao usuário. 

Marketing 1 ano HTTP 



 

 

addthis.co
m loc 

Este cookie coleta a 
geolocalização que é 
usada para ajudar os 
provedores a 
determinar como os 
usuários que 
compartilham 
informações entre si 
estão geograficamente 
localizados (nível 
estadual). 

Marketing 13 
meses HTTP 

addthis.co
m uvc 

Detecta com que 
frequência o serviço de 
compartilhamento 
social, AddThis, 
encontra o mesmo 
usuário. 

Marketing 13 
meses HTTP 

youtube.co
m 

VISITOR_IN
FO1_LIVE 

Tenta estimar a largura 
de banda dos usuários 
em páginas com vídeos 
integrados do 
YouTube. 

Marketing 179 dias HTTP 

addthis.co
m xtc 

Registra o 
compartilhamento de 
conteúdo do usuário 
através das mídias 
sociais. 

Marketing 13 
meses HTTP 

youtube.co
m YSC 

Registra um ID 
exclusivo para manter 
estatísticas de quais 
vídeos do YouTube o 
usuário já viu. 

Marketing Sessão HTTP 

youtube.co
m 

yt-remote-
cast-
available 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Sessão HTML 

youtube.co
m 

yt-remote-
cast-
installed 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Sessão HTML 

youtube.co
m 

yt-remote-
connected-
devices 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Persiste
nte HTML 



 

 

youtube.co
m 

yt-remote-
device-id 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Persiste
nte HTML 

youtube.co
m 

yt-remote-
fast-check-
period 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Sessão HTML 

youtube.co
m 

yt-remote-
session-app 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Sessão HTML 

youtube.co
m 

yt-remote-
session-
name 

Armazena as 
preferências do 
reprodutor de vídeo do 
usuário usando vídeo 
do YouTube 
incorporado. 

Marketing Sessão HTML 

 
 
 

 
Após o Usuário consentir para a utilização de cookies, quando do uso das Páginas 
do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC armazenará um cookie em seu dispositivo para 
lembrar disso na próxima sessão. 
 
A qualquer momento, o Usuário poderá revogar seu consentimento quanto aos 
cookies, pelo que deverá apagar os cookies das Páginas do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC utilizando as configurações de seu navegador de 
preferência. Para mais informações sobre como proceder em relação à gestão dos 
cookies nos navegadores: 
 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-
br/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies  

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-
cookies-queos-sites-usam  

• Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3
DDesktop& hl=pt-BR   

• Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac  
 
Por fim, lembramos que, caso o Usuário não aceite alguns cookies das Páginas do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, certos serviços poderão não 
funcionar de maneira ideal. 



 

 

 

3. Seus direitos 
Em cumprimento à regulamentação aplicável, no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC respeita 
e garante ao Usuário a possibilidade de apresentação de solicitações baseadas nos 
seguintes direitos: 
 
I. Acesso 
II. Portabilidade 
III. Eliminação 
IV. Retificação 
V. Oposição 
VI. Confirmação  
 
Parte destes direitos poderá ser exercida diretamente pelo Usuário, a partir da 
gestão de informações sobre a conta, na página seus dados. As demais alterações 
dependerão do envio de solicitação para posterior avaliação e adoção de demais 
providências pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. 
 
Caso necessite de qualquer auxílio para exercer seus direitos, o Usuário pode entrar 
em contato com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, conforme 
orientações nesta Política. 
 
O Usuário fica ciente de que a exclusão das informações essenciais para gestão de 
sua conta junto ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC implicará 
no término de seu cadastro, com consequente cancelamento dos serviços então 
prestados. 
 
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC empreenderá todos os 
esforços para atender tais pedidos no menor espaço de tempo possível. No 
entanto, mesmo em caso de requisição de exclusão, será respeitado o prazo de 
armazenamento mínimo de informações de usuários de aplicações de Internet, 
determinado pela legislação brasileira. 
 

 


