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1. INTRODUÇÃO 

 

A INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (“INTEGRADA”), é uma 

Cooperativa fundada em 06 de dezembro de 1995, na cidade de Londrina, no Estado 

do Paraná, por um grupo de agricultores que acreditavam no sistema cooperativista.  

 

Duas décadas após o início de suas atividades, a INTEGRADA conta atualmente com 

15 regionais e 64 unidades de recebimento, distribuídas pelos estados do Paraná e 

São Paulo, em 49 municípios. Os números também impressionam quando falamos 

das pessoas que acreditam em nosso trabalho e na estrutura de nossa cooperativa, 

somando mais de 10 mil cooperados e 1.800 colaboradores, que se dedicam a 

impulsionar a força do agronegócio no país.  

 

Corroborando com todos os resultados e pensando na evolução desde a sua 

fundação, a INTEGRADA, que presta serviços fundamentais para o crescimento do 

agro no país, busca constantemente atuar com inovação, acreditando num equilíbrio 

econômico e socioambiental que promova o bem-estar!  

 

Por isso, o crescimento e fortificação de nossa Cooperativa também depende de 

colocar em prática todos os nossos valores, buscando manter e reafirmar nossos 

compromissos firmados com cooperados, colaboradores, fornecedores e toda a 

comunidade ou entidade que direta ou indiretamente interaja conosco.  

 

Neste escopo, a INTEGRADA, desenvolveu a presente POLÍTICA DE COOKIES 

(“Política”), para mantermos uma constante evolução na prestação de nossos 

serviços, bem como nas práticas relativas à privacidade e proteção de dados, 

estabelecendo diretrizes a serem seguidas para tratar os dados pessoais coletados 

através da ferramenta “Cookies”.  

 

2. O QUE SÃO COOKIES?  
 

Cookies são arquivos de texto armazenados pelo seu navegador no seu computador. 

O Cookie funciona como uma memória para o site, e autoriza que o website “recorde” 

suas ações e preferências durante a sua navegação. Em determinadas páginas do 

nosso site, os cookies são usados para nos ajudar a rastrear seus interesses enquanto 

você navega na Internet, para que possamos personalizar mais anúncios relevantes 

e entender o que é importante para você. 

 



 
 

 
 
 

Ao acessar o nosso website, você concorda que esta Política de Cookies será aplicada 

sempre que você acessar o website em qualquer dispositivo. 

 

3. POR QUE UTILIZAMOS COOKIES?  

 

Em busca de oferecer sempre a melhor a experiência aos nossos cooperados e 

usuários, utilizamos ferramentas que proporcionem uma navegação de qualidade.  

 

Dessa maneira, a utilização de Cookies garante que a sua experiência seja única e 

personalizada. Utilizamos os Cookies para a coleta de estatísticas do uso das nossas 

plataformas, auxiliando a navegação para facilitar a forma com que você encontra o 

que necessita juntamente com a oferta de produtos que estejam de acordo com seus 

interesses.  

 

4. QUAIS COOKIES SÃO UTILIZADOS?   
 

São diversos tipos de Cookies utilizados, os quais tem várias finalidades distintas. Os 

principais tipos de Cookies são: os Cookies essenciais/necessários, funcionais, de 

desempenho, e de publicidade e marketing.  

 

o COOKIES ESSENCIAIS/NECESSÁRIOS: 

 

Os Cookies essenciais são os necessários para o funcionamento do website da 

INTEGRADA. Você tem a opção de desativá-los, porém nosso site pode apresentar 

mau funcionamento diante de sua desinstalação. Abaixo, os tipos de Cookies e suas 

características: 

 

Nome do Cookie Função Validade 

Coleta dados 
pessoais ou 
identifica o 
usuário? 

serverTime 

Armazenar a hora 
da última consulta 

realizada pelo 
usuário no sistema 15 minutos Não 

sessionExpiry 

Armazenar a hora 
que o sistema 

deve derrubar a 
sessão do usuário 

a mesma fique 
inativo por muito 

tempo 15 minutos Não 



 
 

 
 
 

 

o COOKIES FUNCIONAIS: 

 

Os Cookies funcionais autorizam o nosso website a armazenar suas preferências, as 

opções e escolhas que você fez durante a navegação, como por exemplo, seu nome 

de usuário e o seu idioma de preferência. Na tabela abaixo, relacionamos estes tipos 

de Cookies e suas características: 

 

Nome do Cookie Função Validade 

Coleta dados 
pessoais ou 
identifica o 
usuário? 

cidade-tempo 

Armazenar o 
código da última 

cidade selecionada 
na previsão do 

tempo 12 dias Não 

aceita-cookies 
Aceite para coletar 

cookies no site 10 dias Não 

 

 

o COOKIES DE DESEMPENHO: 

 

Cookies de desempenho coletam informações sobre como o website da INTEGRADA 

é utilizado pelos usuários. Assim, é possível estabelecer um padrão de funcionamento 

e, consequentemente, aplicar ações de melhoramento no site, incluindo a 

funcionalidade, o conteúdo e a atratividade em geral.  

 

As informações coletadas permanecem anônimas, pois são agregadas e utilizadas 

exclusivamente para a melhora do website. Abaixo, os tipos de Cookies e suas 

características: 

 

Nome do Cookie Função Validade 

Coleta dados 
pessoais ou 
identifica o 

usuário? 

curtir-noticia- (ID) 

Armazenar a 
curtida na notícia. 
Exemplo: curtir-
noticia-1 4 meses Não 

curtir-revista- (ID) 

Armazenar a 
curtida na revista. 
 
Exemplo: curtir-
revista-1 4 meses Não 



 
 

 
 
 

o COOKIES DE PUBLICIDADE E MARKETING: 

 

Os Cookies de publicidade são utilizados para atrair os usuários às publicidades que 

melhor se relacionam às suas preferências de consumo. Assim, usamos esses Cookies 

para selecionar publicidades com base no que é relevante para você, personalizando 

os anúncios e direcionando a você as publicidades mais alinhadas com as suas 

escolhas. Na tabela abaixo, relacionamos estes tipos de Cookies e suas 

características: 

 

Nome do Cookie Função Validade 

Coleta dados 
pessoais ou 
identifica o 
usuário? 

visualização-
revista-(ID) 

 

Armazenar a 
visualização da 
revista.  
Exemplo: 
visualizacao-
revista-1 4 meses Não 

visualização-
noticia-(ID) 

Armazenar a 

visualização da 
notícia.  
Exemplo: 
visualizacao-
noticia-1 4 meses Não 

 

5. COMO GERENCIAR OS COOKIES?  
 

Normalmente seu navegador aceita cookies automaticamente, porém há opções para 

recusar ou gerenciar os Cookies para se enquadrar às suas preferências de 

navegação. Para tanto, você pode: 

 

 Seguir as instruções fornecidas pelo seu navegador para recusar ou desativar 

Cookies;  

 Consultar os Cookies e seu prazo de validade, e excluí-los se desejar; 

 Bloquear Cookies de terceiros (ou pedir para não ser rastreado); 

 Bloquear os Cookies; 

 Excluir os Cookies ao fechar o navegador. 

 

Novamente, ressaltamos que, o bloqueio/recusa dos Cookies pode comprometer a 

funcionalidade de nosso website, tornando alguns recursos indisponíveis e algumas 

funções comprometidas durante sua navegação.  



 
 

 
 
 

6. NOSSO CONTATO  

 

Em caso de dúvidas, ou, observada a necessidade de contato, desejando exercer um 

de seus direitos relacionados aos Dados Pessoais, nosso Encarregado de Proteção de 

Dados, Sr. Joaquim Henrique dos Reis Junior pode ser contatado pelo e-mail 

privacidade@integrada.coop.br. 

Se você preferir nos contatar através de cartas ou outros meios físicos, poderá enviar 

a correspondência para Rua São Jeronimo, 200, Centro, Londrina/Paraná. 

 

 7. HISTÓRICO DAS REVISÕES E CONTROLE DE VERSÕES 

 

Data da elaboração Data da revisão atual Elaborador/Aprovador Versão 

21.05.2021 30.06.2022 Comitê de Proteção 

de Dados 

02 

 


