
 

 

 

AVISO DE COOKIES HOWMET AEROSPACE 

 
Este site é um dos vários sites (o(s) “Site(s)”) que pertencem e são operados pela Howmet Aerospace Inc. (em 

conjunto com suas afiliadas e subsidiárias “Howmet Aerospace”, “nós”, ou “nos”). Leia esta Política de cookies 

e tecnologias semelhantes (“Política de cookies”) para entender como usamos cookies, web beacons e 

tecnologias de rastreamento, como compartilhamos as informações que eles fornecem e como você pode 

controlar ou gerenciar seu consentimento para a coleta de dados usando essas tecnologias. 

 
Esta Política de Cookies é integrada à nossa política de privacidade. Termos em maiúsculas não 

definidos aqui terão as definições estabelecidas na política de privacidade. 

 
Usamos cookies e tecnologias semelhantes das seguintes formas e como de outro modo comunicado a você 

ocasionalmente (sujeito ao seu consentimento quando exigido pela legislação vigente). 

 
O que são Cookies e Tecnologias Semelhantes? 

 
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que um site coloca no seu dispositivo. Cookies são usados pela maioria 

dos sites para segurança, para saber e melhorar como os usuários navegam no site ou para ativar vários recursos. Por 

exemplo, cookies podem permitir que o site salve sua senha, determinar se é sua primeira visita ao site e quanto 

tempo você permaneceu em cada página, determinar se você chegou ao site vindo de outro site e outras informações 

semelhantes. 

 
Tecnologias semelhantes, como web beacons ou pixel tags, geralmente funcionam por meio do uso de pequenos 

arquivos, como um GIF ou PNG, que são abertos em uma página, anúncio ou e-mail. A solicitação para esses 

arquivos de um servidor revela algumas informações, por exemplo, seu tipo de navegador, endereço IP e outras 

informações. Pixels de rastreamento, às vezes denominados web beacons, são etiquetas eletrônicas com um 

identificador exclusivo integrados aos sites, anúncios online e/ou e-mail, e que são desenvolvidos para fornecer 

informações de utilização como impressões de anúncios ou cliques, medir a popularidade dos sites e publicidade 

associada e acessar cookies de usuários. Também podemos usar essas tecnologias para coletar, analisar e 

correlacionar com outras tecnologias de rastreamento algumas informações relacionadas aos dispositivos que você 

usa para acessar os Sites, por exemplo, endereços IP, versão e tipo de navegador, idioma do navegador, versão do 

sistema operacional, identificadores exclusivos do dispositivo e outras informações sobre seus computadores e/ou 

dispositivos móveis, até onde essas informações forem disponibilizadas pelo seu dispositivo, sistema operacional ou 

suas opções ou configuração escolhidas. Em alguns casos, essas tecnologias podem ser usadas para identificar o seu 

dispositivo ou navegador por meio de um processo comum conhecido como “impressão digital de dispositivo.” 

 
Outras tecnologias de rastreamento também incluem objetos compartilhados localmente, também conhecidos como 

“Flash cookies”, cookies HTML cookies ou outros softwares de rastreamento que armazena dados no seu 

dispositivo em nome de terceiros. Esses arquivos podem ser instalados por meio do seu navegador ou outro 

software em seu computador que seja usado pelo seu navegador. Esses arquivos podem ser instalados por nós ou 

por um terceiro. Para controlar o armazenamento de dados por meio desses softwares, os usuários terão que alterar 

suas preferências no próprio software, por meio de um navegador, ou por meio do uso de complementos ou plug-

ins especializados. 

 
Qual é a diferente entre cookies de sessão e cookies persistentes? 

 
Todos os cookies têm um limite de tempo para ficarem armazenados. Cookies são geralmente classificados como 

“cookies de sessão” ou “cookies persistentes” dependendo de quanto tempo eles ficarão armazenados. Cookies de 

sessão permanecem no seu navegador enquanto você estiver conectado a um site específico e geralmente 'expiram' ou 

são excluídos do seu dispositivo quando ou pouco depois de você sair do site, fechar o navegador ou quando você os 

excluir. Cookies persistentes permanecem no seu dispositivo por períodos mais longos, às vezes indefinidamente, ou 

até que você os exclua. 

 
Como essas tecnologias podem afetar minha privacidade? 

 
Informações de cookies e tecnologias semelhantes podem ser usadas para coletar informações sobre suas 

atividades no decorrer do tempo e em sites. Por exemplo, informações podem ser agregadas e usadas para 

determinar padrões de comportamento no site ou simplesmente para armazenar suas preferências. Em alguns 

casos, podemos usar cookies e tecnologias semelhantes para vincular informações sobre sua navegação, 

https://www.howmet.com/privacy/


 

 

visualização ou outros usos ao seu dispositivo único, navegador e outros dados pessoais que mantemos sobre 

você. Para saber mais sobre como cookies e outras tecnologias de rastreamento e análise são geralmente usados e 

como podem afetar sua privacidade, acesse www.allaboutcookies.org e nossa política de privacidade. 
 

Quais são os cookies/tecnologias que usamos e como os utilizamos/os compartilhamos? 

 
Usamos cookies e tecnologias semelhantes por vários motivos importantes. Primeiro, usamos cookies para fins 

“essenciais” ou “funcionais”, ou seja eles ativam vários recursos dos Sites. Alguns outros cookies de “análise” ou 

“desempenho” e tecnologias semelhantes rastreiam como os Sites são usados ou como é seu desempenho, e como 

os usuários interagem com os Sites.  

 
Observe que os cookies e tecnologias específicos que usamos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

Podemos usar provedores de análise terceirizados que utilizam ferramentas, como o Google Analytics, para 

aprimorar a análise do nosso site. Veja no menu de configurações do seu navegador uma lista dos cookies 

atualmente em uso em nossos Sites. Em caso de dúvida sobre qualquer cookie ou outra tecnologia específicos, 

entre em contato conosco usando as informações abaixo. 

 
Geralmente usamos os seguintes tipos de cookies e tecnologias semelhantes em nossos Sites: 

 
Cookies/tecnologias essenciais e funcionais 

 
De modo geral, nossos Sites usam alguns cookies, web beacons e tecnologias de rastreamento que permitem várias 

operações na página da web. Por exemplo, nossos Sites baseados em navegador solicitam a instalação de cookies 

essenciais para manter uma sessão ativa ou manter você conectado à sua conta. Nossos Sites baseados em 

navegador podem solicitar, do mesmo modo, a instalação de um cookie para várias funções, por exemplo, se você 

quiser que seu navegador lembre seu nome de usuário e senha ou permanecer conectado após o término de uma 

sessão. Observe que se seu navegador não aceitar cookies ou se você não fornecer seu consentimento para esses 

cookies, esses recursos talvez não funcionem corretamente ou sua experiência pode ser prejudicada. 

 
Cookies/tecnologias de análise 

 
Nossos Sites usam cookies, web beacons e tecnologias de rastreamento para entender como os usuários navegam em 

nossos Sites e identificar o conteúdo que eles acessam. Por exemplo, quando você chega ao nosso site pela primeira 

vez, nossos Sites podem instalar vários cookies de sessão que rastreiam quanto tempo você permanece em cada 

página. Nossos Sites também podem instalar cookies persistentes que nos ajudam a acompanhar o número de 

visitantes recorrentes e entender como os usuários chegam aos nossos Sites. Esses cookies, web beacons e 

tecnologias de rastreamento são geralmente usados para melhorar o desempenho de nossos Sites e para saber como 

os usuários chegam e interagem com os recursos de nossos Sites ou de outros Sites. 

 
Esses cookies ou tecnologias podem ser fornecidos ou controlados por nós ou por provedores de serviço 

terceirizados de nossa confiança. Por exemplo, atualmente trabalhamos com alguns provedores de análise, como 

o Google, para analisar o uso de nossos Sites. Essas informações podem ser analisadas de forma agregada por 

nossos provedores de serviços terceirizados ou vinculadas por nós a outras informações que temos sobre você. 

 
Publicidade e cookies/tecnologias relacionadas a segmentação 

 
Nossos Sites também usam cookies, web beacons e tecnologias de rastreamento para entender, personalizar e 

entregar conteúdo e anúncios por meio de nossos Sites. Por exemplo, podemos usar terceiros como anunciantes de 

rede e trocas de anúncios para oferecer anúncios na internet e podemos usar provedores de serviços de análise 

terceirizados para avaliar e nos fornecer e/ou terceiros informações sobre o uso desses anúncios em sites de terceiros 

e visualizações de anúncios e de nosso conteúdo. As informações que eles coletam incluem dados sobre suas 

visitas ao nosso site, por exemplo, as páginas que você visualizou. Essas tecnologias de rastreamento de terceiros 

podem informar, otimizar e fornecer anúncios com base no seu uso dos Sites e quaisquer dados demográficos 

coletados por meio do seu uso dos Sites. Por exemplo, essas tecnologias: geralmente (a) obtêm informações sobre 

suas preferências e comportamentos para ajudar a fornecer anúncios e serviços mais relevantes para você; (b) 

impedem que você veja os mesmos anúncios com muita frequência; e (c) entendem a eficácia dos anúncios que 

foram entregues a você.

http://www.allaboutcookies.org/
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Essa coleta e segmentação de anúncios ocorrem tanto em nossos Sites quanto em sites de terceiros que 

participam da rede de anúncios, por exemplo, sites que apresentam anúncios entregues pela rede de anúncios. 

Também podemos compartilhar informações sobre seu uso de nossos Sites com nossos parceiros de  publicidade 

e análise, e podemos vincular dados derivados dessas tecnologias com outras informações que mantemos sobre 

você, por exemplo, se você é um de nossos convidados ou se tem uma conta. Esse processo também nos ajuda a 

acompanhar a eficácia de nossas iniciativas de marketing e saber mais sobre os produtos e serviços que são do 

interesse de nossos convidados e clientes. Nós e fornecedores terceiros usamos tecnologias de terceiros em 

conjunto para relatar como suas impressões de anúncios, usos de Sites de publicidade e suas interações com 

essas impressões de anúncios e/ou Sites de anúncios estão relacionados a visitas aos nossos Sites. Consulte 

nossa política de privacidade para detalhes adicionais. 
 

Como posso excluir cookies ou retirar meu consentimento? 

 
Você pode controlar cookies, web beacons e tecnologias de rastreamento ou retirar seu consentimento para coleta de 

informações de várias maneiras. Primeiro, muitos navegadores permitem que você altere as configurações de forma 

que o navegador permita ou bloqueie a instalação de cookies. Você pode excluir todos os cookies armazenados pelo 

seu navegador usando o menu privacidade do navegador. 

 
Terceiros podem oferecer a você a opção de ter ou não suas informações coletadas para esse fim. Para saber 

mais sobre, ou para cancelar o acesso a sites de marketing e análise do Google, acesse 

http://www.google.com/analytics/tos.html Termos de uso do Google Analytics, a Política de Privacidade do 

Google ou cancelamento do acesso ao Google Analytics. Para saber mais sobre como cancelar o uso de cookies 

do Google, acesse  Configurações de anúncios do Google aqui. 
 

Se você deseja tomar medidas para cancelar o rastreamento por alguns anunciantes online, acesse a página de 

cancelamento do Digital Advertising Alliance em http://www.aboutads.info/choices ou a Network Advertising 

Initiative em www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp ou se você estiver localizado na UE, em 

http://www.youronlinechoices.eu. Para mais informações sobre como controlar cookies ou outras opções online, 

acesse https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

Observe que a maioria dos navegadores modernos incluem um recurso “não rastrear” que pode ajudar a proteger a 

sua privacidade. Para nossos Sites, isso é gerenciado pelo sistema de consentimento de Cookies que usamos. 

 
Atualizações desta Política 

 
Podemos atualizar esta Política de Cookies ocasionalmente. Publicaremos a versão mais recente desta Política 

de Cookies com sua data de vigência em nossos Sites. Seu uso continuado dos Sites significa que você consente 

nos termos desta Política de Cookies. 
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