
TEXTO DE POP-UP 

Ao acessar este site, cookies são utilizados para melhorar sua experiência online e para 
analisar o nosso tráfego. Ao continuar você concorda com estas condições. Para mais 
informações acesse nossa Política de Privacidade. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Este site é operado pela AGR CONSULTORES.   

Respeitamos a privacidade dos usuários do nosso site e reconhecemos que, quando você 
optar por nos fornecer informações sobre você, confia em nós para agir de maneira 
responsável com essas informações. Esta Política de Privacidade contém informações 
importantes sobre como usamos suas informações pessoais.   

A AGR CONSULTORES poderá mudar esta política de privacidade quando se fizer necessário, 
caso essa alteração ocorra, iremos avisá-lo através de uma revisão da data no topo de 
nossa política e, dependendo da complexidade da mudança, nós podemos enviar um aviso 
adicional para solicitar um novo consentimento. Convidamos você a sempre acessar e rever 
nossa política de privacidade, desta forma você estará sempre informado sobre essas 
mudanças e sobre nossas práticas de informação.  

 

Quais são as informações que coletamos?  

  

Às vezes, podemos solicitar que você nos forneça voluntariamente informações pessoais. 
Geralmente, essas informações são solicitadas quando você deseja que forneçamos 
informações sobre os trabalhos da AGRCONSULTORES. Podemos coletar as seguintes 
informações sobre você quando você usa este site:  

• Endereço de e-mail (voluntário);  
• Endereço IP (um identificador exclusivo para o seu computador ou outro 

dispositivo);  
• Informações fornecidas por você em relação ao envio de uma solicitação de 

emprego para nós (isso pode incluir informações pessoais sensíveis, por 
exemplo, pretensão salarial); nesse caso, sugerimos que você reveja nossa Política 
de Privacidade para Recrutamento, encontrada na página de carreiras.  

  

Quem trata os seus dados pessoais, sendo o controlador das suas informações?  

AGR CONSULTORES. Avenida Magalhães de Castro, 4.800 – Torre 1 – Conjunto 92- Cidade 
Jardim, São Paulo – SP, CEP: 05676-120 – Telefone: (11) 3035-0900 

  

Como usaremos suas informações?  

Somos obrigados por lei a declarar uma base legal para o processamento (ou seja, para 
informar com que fundamento podemos usar suas informações), e isso é definido abaixo:  



Como usaremos suas informações 
pessoais:  

Nossa base legal para o processamento:  

Para fornecer as informações 
solicitadas (por exemplo, um boletim 
informativo, boletins)  

Consentimento – só usamos suas informações 
pessoais para esse fim se você nos pediu para 
fazê-lo. Você pode retirar seu consentimento a 
qualquer momento.  

Para responder a perguntas 
específicas que você pode levantar 
sobre a AGR CONSULTORES e suas 
empresas operacionais  

Consentimento – só usamos suas informações 
pessoais para esse fim se você nos pediu para 
fazê-lo. Você pode retirar seu consentimento a 
qualquer momento.  

Para fornecer a você melhores 
maneiras de acessar informações 
deste site  

Nossos interesses legítimos – usamos suas 
informações pessoais para nos ajudar a 
oferecer a melhor experiência on-line para 
você e outros usuários do site.  

Para mensurar resultado de nossas 
publicações 

Nossos interesses legítimos – usamos suas 
informações para análises estatísticas 

  

Passaremos suas informações a terceiros? 

Podemos enviar suas informações pessoais para outras empresas de 
nosso grupo econômico, afiliadas e terceiros para nos ajudar a processar suas informações 
pessoais para os fins estabelecidos nesta política. Podemos divulgar informações pessoais a 
terceiros quando acreditarmos que somos obrigados por lei e, a fim de investigar, impedir 
ou tomar medidas relativas a atividades suspeitas ou reais ilegais ou de outra forma 
proibidas, incluindo, entre outras, fraudes.  

  

Como usaremos suas informações para marketing?  

Usaremos para entrar, responder ou manter contato antes, durante ou após um cadastro 
realizado neste site, bem como para que seja possível executar os serviços prestados pela 
MAPA360. Utilizaremos seus dados pessoais para fins publicitários, como o envio de 
informações de eventos, novos produtos, por meio de mala direta e outros meios.   

 

Por quanto tempo manteremos suas informações? 

Manteremos suas informações coletadas no site por um período razoável para os fins 
descritos acima. Seguimos os padrões geralmente aceitos do setor para garantir que suas 
informações pessoais divulgadas a nós sejam mantidas seguras, precisas e atualizadas e 
mantidas apenas pelo tempo necessário para os fins para os quais são usadas.  

  

Cookies  

Podemos usar informações obtidas de cookies ou tecnologia semelhante.  



  

O que são cookies?  

Cookies são pequenos arquivos colocados e armazenados no computador smartphone ou 
outro dispositivo de internet quando o usuário visita um determinado website.   

Os cookies existem de várias formas. A seguir, apresentamos os principais tipos e categorias 
de cookies usados. Esta seção refere-se a todos os tipos e categorias de cookies e não apenas 
àqueles que usamos em nosso site.  

Cookies primários - são aqueles definidos por um site que está sendo visitado pelo usuário, 
o site exibido na janela do URL (por exemplo, https://www.agrconsultores.com.br)  

Cookies de terceiros - são cookies definidos por um domínio que não seja o do site visitado 
pelo usuário. Se um usuário visitar um site e outra entidade definir um cookie por esse site, 
esse seria um cookie de terceiros.  

Cookies persistentes – esses cookies permanecem no dispositivo do usuário pelo período 
especificado no cookie. Eles são ativados sempre que o usuário visita o site que criou esse 
cookie específico.  

Cookie de sessão – esses cookies permitem que os operadores do site vinculem as ações de 
um usuário durante uma sessão do navegador. Uma sessão do navegador inicia quando um 
usuário abre a janela do navegador e termina quando fecha a janela do navegador. Os 
cookies de sessão são criados temporariamente. Depois de fechar o navegador, todos os 
cookies de sessão são excluídos.  

  

Para que usamos cookies?  

Os cookies se enquadram em uma ou mais das categorias definidas abaixo. Este site usa 
cookies que se enquadram em todas as categorias. Também podemos usar dados de 
segmentação de cookies colocados no seu computador por terceiros quando você visitar 
outros sites.  

• Cookies estritamente necessários – esses cookies permitem os serviços que você 
solicitou especificamente.  

Esses cookies são essenciais para permitir que você navegue pelo site e use seus recursos, 
como acessar áreas seguras do site. Sem esses cookies, certas funções de serviço do site não 
podem ser fornecidas.  

• Cookies de desempenho – esses cookies coletam informações nas páginas visitadas.  

Esses cookies coletam informações sobre como os usuários usam um site, por exemplo, para 
quais páginas os usuários acessam com mais frequência e se recebem mensagens de erro 
das páginas da web. Esses cookies não coletam informações que identificam um visitante. 
Todas as informações que esses cookies coletam são agregadas e, portanto, anônimas. Eles 
são usados apenas para melhorar o funcionamento do site.  

• Cookies de funcionalidade – esses cookies lembram as escolhas que você faz para 
melhorar sua experiência.  



Esses cookies permitem que o site se lembre das escolhas que você faz e forneça recursos 
aprimorados e mais pessoais. Eles também podem ser usados para ajudar a fornecer 
serviços solicitados, como assistir a um vídeo ou comentar em um blog. As informações que 
esses cookies coletam podem ser anonimizadas e não podem rastrear sua atividade de 
navegação para outros sites.  

• Cookies de segmentação ou cookies de publicidade – esses cookies coletam 
informações sobre seus hábitos de navegação para tornar a publicidade relevante 
para você e seus interesses.   

Esses cookies são usados para entregar anúncios mais relevantes para você e seus 
interesses. Eles também são usados para limitar o número de vezes que você vê um anúncio, 
além de ajudar a medir a eficácia de uma campanha publicitária. Eles geralmente são 
colocados por redes de publicidade com a permissão do operador do site. Eles lembram que 
você visitou um site e essas informações são compartilhadas com outras organizações, como 
anunciantes. Com bastante frequência, os cookies de segmentação ou publicidade serão 
vinculados à funcionalidade do site fornecida pela outra organização.  

Se você deseja excluir os cookies que já podem estar no seu computador ou dispositivo, 
consulte as instruções do seu software de gerenciamento de arquivos para localizar o 
arquivo ou diretório que armazena os cookies. Se você deseja impedir que os cookies sejam 
armazenados no seu computador no futuro, consulte as instruções do fabricante do 
navegador clicando em “Ajuda” no menu do navegador. Mais informações sobre cookies 
estão disponíveis em https://www.allaboutcookies.org/. Ao excluir nossos cookies ou 
desativar futuros cookies, talvez você não consiga acessar determinadas áreas ou recursos 
do nosso site.  

 

Sites de terceiros  

Nosso site pode conter links para sites de terceiros que não operamos ou endossamos. Esses 
sites podem usar cookies e coletar suas informações pessoais de acordo com suas próprias 
políticas de privacidade. Esta Política de Privacidade não se aplica a sites de terceiros e não 
somos responsáveis por sites de terceiros.  

 

Como protegemos os seus dados?  

Tomamos as medidas adequadas para garantir que suas informações pessoais divulgadas a 
nós sejam mantidas seguras, precisas e atualizadas, e mantidas apenas pelo tempo 
necessário para os fins para os quais são usadas.  

 

Menores de 13 anos  

Este site não se destina ou foi projetado para atrair crianças menores de 13 anos. Não 
coletamos intencionalmente informações pessoais de ou sobre qualquer pessoa menor de 
13 anos. Se você tem menos de 13 anos e deseja fazer uma pergunta ou usar este site de 
qualquer maneira que exija que você envie suas informações pessoais, peça a seus pais ou 
responsáveis para fazê-lo em seu nome.  

 



Seus direitos  

Você tem o direito de perguntar:  

1. Para uma cópia das informações pessoais que mantemos sobre você e detalhes 
sobre como estamos processando suas informações pessoais;  

2. Para corrigir quaisquer imprecisões em suas informações pessoais;  
3. Se estivermos processando suas informações pessoais por meios automatizados e 

com base em seu consentimento (consulte “Como as usamos?”, Acima), para que 
possamos fornecer suas informações pessoais em um ambiente estruturado, 
comumente usado e mecanizado. formato legível. Você também pode solicitar que 
forneçamos suas informações pessoais diretamente a terceiros nesse formato e, se 
tecnicamente possível, faremos isso; 	 

4. Para apagar suas informações pessoais ou restringir o uso delas (por exemplo, se 
suas preferências mudarem ou se você não quiser que lhe enviemos as informações 
solicitadas).  

Entre em contato conosco usando os detalhes descritos abaixo, se desejar exercer algum 
desses direitos. 

 

Como entrar em contato conosco  

Se você deseja exercer algum dos seus direitos em relação às suas informações pessoais ou 
se tiver alguma dúvida sobre como usamos suas informações pessoais, entre em contato 
conosco em contato@agrconsultores.com.br 


