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A presente Política de Cookies aplica-se ao site www.serpros.com.br (“Site”) do 

Serpros- Multipatrocinado, entidade Fechada de Previdência Complementar, 

para as plataformas digitais oferecidas pelo Serpros Fundo Multipatrocinado, 

pessoa jurídica com sede na Rua Fernandes Guimarães nº 35, Botafogo, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22.290-000, CNPJ n.º 29.738.952/0001-99, entidade fechada 

de previdência complementar, responsável e titular da propriedade intelectual 

deste site. 

 

Este documento visa dar transparência aos usuários do site da entidade, 

explicando o conceito de Cookies, como os utilizamos para melhorar sua 

navegação, entre outros pontos. 

 

Como os cookies utilizados pelo Serpros são absolutamente necessários, como 

será esclarecido neste documento, a continuidade da sua navegação no Site 

implicará na sua concordância aos termos desta Política de Cookies em sua 

integralidade. Caso não concorde com o uso de Cookies da forma apresentada, 

você poderá não acessar o Site. 

 

O QUE SÃO COOKIES? 

Os Cookies são pequenos arquivos que permanecem nos navegadores. Eles 

melhoram ou fiscalizam o comportamento dos usuários (armazenando as suas 

preferências e opções, por exemplo). 

 

QUAIS OS COOKIES QUE O SERPROS UTILIZA EM SUAS PLATAFORMAS: 

O Serpros utiliza somente os cookies absolutamente necessários à navegação 

do site, ou seja, sem eles haverá prejuízo ao bom funcionamento da página, não 

sendo possível a sua desabilitação. 
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Para maiores esclarecimentos, o Serpros apresenta o quadro de Cookies 

utilizados pela entidade: 

COOKIES DURAÇÃO PROPÓSITO 
 

_ga 2 anos Google Analytics – 
Distinguir usuários 

_gat_<property-id> 1 minuto Google Analytics – 
Controlar taxa de 

solicitação 
_gid 24 horas Google Analytics – 

Distinguir usuários 
pum-(id) 1 mês Armazenar informação de a 

modal deve ser 
apresentada ou não 

vx-user 24 horas Identificação do usuário 
utilizado no envio de 
formulário (contatos). 

wordpress-logged_in{hash} sessão Lembrar sessão do usuário 
Wordpress_sec_{hash} 15 dias Usado como chave para 

controlar o acesso ao 
serviço WordPress 

wordpress_press_test_cookie sessão Verificar se o navegador 
aceita cookies 

wp-setting-{user-id} 1 ano Manutenção da 
configuração do wp-admin 

de um usuário 
Wp-setting-time-{user} 1 ano Tempo em que o wp-

setting-{user} foi definido 
 

Da Vigência da presente Política de Cookies: 

O Serpros Fundo Multipatrocinado se reserva ao direito de atualizar o documento 

“Política de Cookies” periodicamente, podendo ocorrer atualizações ou 

modificações periódicas, razão pela qual ela deve ser sempre revisitada.   

As atualizações ou modificações vão surtir efeito imediatamente após sua 

publicação no site ou App. 

 

Gerenciamento de cookies dos navegadores de Internet: 

O usuário pode gerir os cookies dos navegadores da Internet que dão acesso ao 

site do Serpros: 
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Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao utilizador aceitar, 

recusar ou apagar cookies, através da gestão das definições no próprio 

navegador. 

Por tal razão, o usuário pode ativar e desativar os cookies no navegador de 

internet. 

Para gerenciar os cookies do Google Chrome, verifique os procedimentos no link 

a seguir: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-

BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

Para gerenciar os cookies do Internet Explorer, verifique os procedimentos no 

link a seguir: 

https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-

168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

 

Para gerenciar os cookies do Mozilla Firefox, verifique os procedimentos no link 

a seguir: 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/impeca-que-sites-armazenem-cookies-e-

dados-no-fire 

 

Para gerenciar os cookies do Safari, verifique os procedimentos no link a seguir: 

https://support.apple.com/pt-

br/guide/safari/sfri11471/mac#:~:text=No%20app%20Safari%20do%20Mac,info

rma%C3%A7%C3%B5es%20de%20navega%C3%A7%C3%A3o%20entre%20

sites%E2%80%9D. 
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