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Introdução

A presente Política de Cookies é um documento 
complementar à Política de Privacidade da Mais 
Previdência. Aqui, você encontrará informações 
objetivas e claras sobre o que são cookies, quais 
cookies utilizamos em nosso site, qual papel        
desempenham e como configurá-los.

Ao acessar nosso site (www.maispreviencia.
com.br), o usuário poderá autorizar ou não o uso                                                                                                  
cookies de acordo com a presente Política de 
Cookies. Caso prefira escolher os cookies que 
gostaria de autorizar, o usuário poderá utilizar a 
nossa ferramenta de Preferências de Cookies ou 
ajustar as configurações de seu navegador para 
não permitir seu uso em nenhum momento.

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre 
esta Política de Cookies, você pode entrar em                                 
contato conosco por meio do e-mail lgpd@
maisprevidencia.com. Ou, se preferir saber mais                       
informações sobre nós e como protegemos seus 
dados, consulte a nossa Política de Privacidade, 
disponível em nosso site.
dados, consulte a nossa Política de Privacidade, 
disponível em nosso site.

Introdução

https://www.maisprevidencia.com.br
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Cookies são arquivos criados pelos websites 
que você visita. Eles tornam sua experiência                          
on-line mais fácil, economizando informações 
de navegação. Com os cookies, os sites podem                      
manter você conectado, lembrar suas preferên-
cias do site e fornecer conteúdo relevante                                                                                               
localmente. 

É importante frisar que eles não contêm                                        
informações pessoais específicas, como dados 
sensíveis ou bancários. Os dados que guardam 
são de caráter técnico, estatístico, preferências 
pessoais e personalização de conteúdo.

O seu navegador armazena os cookies no                                
disco rígido, sendo que eles ocupam um                                                                                   
espaço de memória mínimo e que não afetam o 
desempenho do seu computador. A maioria das                                                                                     
informações é apagada logo ao encerrar a sessão.

Defi nição de 
cookies
Defi nição de 
cookies
Defi nição de Defi nição de 
cookies

sensíveis ou bancários. Os dados que guardam 
são de caráter técnico, estatístico, preferências 
pessoais e personalização de conteúdo.

O seu navegador armazena os cookies no                                
disco rígido, sendo que eles ocupam um                                                                                   
espaço de memória mínimo e que não afetam o 
desempenho do seu computador. A maioria das                                                                                     
informações é apagada logo ao encerrar a sessão.
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são de caráter técnico, estatístico, preferências 
pessoais e personalização de conteúdo.

O seu navegador armazena os cookies no                                
disco rígido, sendo que eles ocupam um                                                                                   
espaço de memória mínimo e que não afetam o 
desempenho do seu computador. A maioria das                                                                                     
informações é apagada logo ao encerrar a sessão.
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A Mais Previdência utiliza os cookies em 
seu site para conhecer melhor a forma 
como seus usuários interagem com o referi-
do endereço eletrônico (ex.: determinar qual                                                                                                        
domínio avaliar; distinguir usuários únicos;                          
controlar a taxa de solicitação; lembrar o núme-
ro e o horário das visitas anteriores; lembrar as 
informações de origem de tráfego; determinar 
o início e o término de uma sessão; lembrar o 
valor das variáveis personalizadas no nível do                                                                                                                   
visitante) e, dessa forma, alocar conteúdos de maior                                                                                                                      
interesse, visando atender às expectativas e 
necessidades dos usuários. Com isso, apri-
moramos nossas ações de Comunicação/                                                                                                                
Marketing/Comercial por meio da mensuração 
dos dados coletados.

Os cookies participam de todo esse processo. 
Portanto, armazenam, leem e executam os dados 
necessários para cumprir com o nosso objetivo. A 
utilização de cookies é algo comum em qualquer 
website atualmente, sendo válido ressaltar que o 
seu uso não prejudica os dispositivos (computa-
dores, smartphones, tablets etc.) em que são                     
armazenados.

Por que 
usamos 
cookies?



6

POLÍTICA DE COOKIES 
MAIS PREVIDÊNCIA

Os tipos de cookies podem ser divididos em três 
classificações principais.

Quanto a seus proprietários:

I. Cookies proprietários: são cookies definidos por 
nós ou por terceiros em nosso nome.

II. Cookies de terceiros: são cookies definidos por 
terceiros confiáveis em nossa aplicação.

Quanto ao tempo de vida:

I. Cookies de sessão ou temporários: são                        
cookies que expiram assim que você fecha o seu 
navegador, encerrando a sessão.

II. Cookies persistentes ou permanentes: são 
cookies que permanecem no seu dispositivo                  
durante um período determinado ou até que você 
os exclua.

Quanto a sua finalidade:

I. Cookies necessários: são cookies essenci-
ais que possibilitam a navegação em sites e o                                                                                                              
acesso a todos os recursos. Sem esse tipo de 
cookie, alguns websites não funcionam correta-
mente.

II. Cookies de desempenho: são os cookies que 
permitem entender como o usuário interage com 
o site, fornecendo informações sobre as áreas 
visitadas, o tempo gasto no site e os problemas 
encontrados. Esses cookies ajudam a melhorar o 
desempenho do site.

III. Cookies de funcionalidade:  são os cookies                  
utilizados para assegurar a disponibilização de 
funcionalidades adicionais no website ou para 
guardar as preferências definidas pelo usuário.

IV. Cookies analíticos: são cookies que possibilitam 
a coleta e análise de dados estatísticos, permitin-
do verificar quais páginas você acessou e quantas 
vezes foram acessadas essas páginas, visando, 
assim, melhorar o desempenho e funcionamento 
do site.

Tipos de 
cookies

Os tipos de cookies podem ser divididos em três Tipos de 

Quanto ao tempo de vida:

I. Cookies de sessão ou temporários: são                        
cookies que expiram assim que você fecha o seu 
navegador, encerrando a sessão.

II. Cookies persistentes ou permanentes: são 
cookies que permanecem no seu dispositivo                  
durante um período determinado ou até que você 
os exclua.

Quanto a sua finalidade:
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O nosso site coleta apenas ‘Cookies Analíticos’, os 
quais se encontram detalhados abaixo:

· Cookies Analíticos

Nome: _ga
Tempo: 2 anos 
Finalidade: Google Analytics - Usado para distin-
guir usuários

Nome: _gid
Tempo: 24 horas 
Finalidade: Google Analytics - Usado para distin-
guir usuários

Nome: _gat_<property-id>
Tempo: 1min
Finalidade: Google Analytics - Usado para contro-
lar a taxa de solicitação dos usuários

Nome: __utmz
Tempo: Fim da Sessão Navegador
Propriedade: Analytics
Finalidade: registra se o visitante veio de um    
mecanismo de pesquisa (e, em caso afirmativo, 
a palavra-chave de pesquisa usada), um link ou 
de nenhuma página anterior (por exemplo, um 
marcador). Utilizado para enviar as informações 
de tipo de acesso e IP do usuário para que seja 
coletado pelo relatório do Analytics.

Para saber mais sobre como o Google coleta seus 
dados, visite https://policies.google.com/priva-
cy?hl=en.

Quais cookies 
utilizamos?

Você poderá realizar as configurações dos                   
cookies em nosso site, aceitando os cookies 
analíticos ou rejeitando-os.

Esses cookies 
podem ser 
desativados?

dados, visite
cy?hl=en.

desativados?

guir usuários

Nome:
Tempo: 
Finalidade:

utilizamos?

https://policies.google.com/privacy?hl=en
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A maioria dos navegadores de Internet é                                                                                                        
configurado para aceitar automaticamente os 
cookies. O usuário pode alterar as configurações 
para bloquear o uso de cookies ou alertá-lo                                                                                               
quando um cookie estiver sendo enviado para 
seu dispositivo. Existem várias formas de                                          
gerenciar cookies. Consulte as instruções do seu 
navegador ou a parte de ajuda para saber mais 
sobre como ajustar ou alterar as configurações do 
seu navegador.

A qualquer tempo e sem nenhum custo, há a                      
possibilidade de alterar as permissões, bloquear 
ou recusar os cookies em nosso site. Afinal, com 
a finalidade de proporcionar aos usuários a pos-
sibilidade de configurar o funcionamento dos                                                                                                                   
cookies, a Mais Previdência disponibiliza, em seu 
site, a ferramenta de Preferência de Cookies, em 
que pode ver os tipos de cookies utilizados, sua 
finalidade e controlar o seu consentimento para o 
uso deles.

Confi guração/
gerenciamento 
de cookies

A maioria dos navegadores de Internet é                                                                                                        
configurado para aceitar automaticamente os 
cookies. O usuário pode alterar as configurações 
para bloquear o uso de cookies ou alertá-lo                                                                                               
quando um cookie estiver sendo enviado para 
seu dispositivo. Existem várias formas de                                          
gerenciar cookies. Consulte as instruções do seu 
navegador ou a parte de ajuda para saber mais 
sobre como ajustar ou alterar as configurações do 

de cookies
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A maioria dos navegadores de Internet é                                                                                                        

finalidade e controlar o seu consentimento para o 
uso deles.uso deles.
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A Mais Previdência se reserva o direito de modificar a presente Política de Cookies a 
qualquer instante e quantas vezes forem necessárias com o intuito de aprimorar suas 
práticas e atender melhor o público, bem como adaptar às eventuais mudanças legislati-
vas e orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Logo, é fundamental que 
o usuário acesse a nossa Política periodicamente. 

Atenção! A Mais Previdência não envia comunicados individuais a seus usuários informan-
do sobre alterações desta Política.

Em caso de dúvida sobre a gestão de cookies no nosso website, você poderá contactar a 
pessoa encarregada pela proteção de dados por meio do e-mail lgpd@maisprevidencia.
com.

Para mais informações sobre a forma como a Mais Previdência procede com relação ao 
tratamento dos dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade.

Este documento deve ser interpretado de boa-fé e nos termos da legislação nacional. Fica 
eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, sede da Mais Previdência, como o único 
competente para dirimir quaisquer questões porventura oriundas do presente documento, 
com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Disposições 
gerais

Guilherme Velloso Leão
Diretor Presidente

Fernando Dias Silva
Diretor de Administração e de

Benefícios Previdenciários

Letícia Carla Ataíde
Diretora de Investimentos e

Controles Atuariais

Diogo Dias Gonçalves
Presidente do Conselho

Deliberativo

Belo Horizonte,  06 de agosto de 2021.

Disposições 
gerais
Disposições 
gerais
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