
Aviso de Cookies 
 

Nosso site utiliza “cookies” para ajudar a personalizar a sua experiência 
online. Um cookie é um arquivo de texto colocado no disco rígido de seu 
computador, dispositivo móvel ou outro tipo de dispositivo pelo servidor 
de um website. Os cookies não causam danos ao seu dispositivo. 
Cookies são unicamente atribuídos a você e somente podem ser lidos 
pelo domínio que o vinculou a você. 

Geralmente, os cookies fornecem mais conveniência ao usuário. No 
entanto, também utilizamos cookies para envio de anúncios que podem 
ser de seu interesse. 

 

Quais cookies a WestRock utiliza? 

Cookies estritamente necessários 
Esses cookies são essenciais para permitir que você utilize o site e as 
suas funções. Sem esses cookies, algumas funcionalidades do site não 
podem ser fornecidas. Os cookies estritamente necessários são 
deletados quando você fecha seu navegador. 
 
Cookies de desempenho 
Esses cookies coletam dados de forma anônima sobre como os nossos 
visitantes utilizam o site. Eles nos permitem reconhecer e contabilizar o 
número de visitantes e nos ajudam a entender quais são as páginas mais 
populares do site e onde os visitantes passam mais tempo. 
 
Cookies funcionais 
Esses cookies permitem o nosso site memorizar as escolhas que você 
faz, como seu nome, a região em que você está e as páginas que você 
visualizou. Eles são utilizados para fornecê-lo funcionalidades mais 
aperfeiçoadas e personalizadas. 
 
Se você criar uma conta no nosso site, um cookie persistente ajuda a 
WestRock a lembrar de suas informações para as suas próximas visitas 
ao site. Isso simplifica o processo de armazenamento dos seus dados 
pessoais, como endereço de fatura do cartão de crédito, endereço de 
envio de um produto, e assim por diante. Quando você retornar ao 
mesmo site, as informações que você forneceu anteriormente podem ser 
recuperadas, permitindo um uso facilitado das funções que você utilizou 
anteriormente. Os cookies persistentes serão armazenados no seu 
dispositivo até a sua data de expiração ou eliminação manual. 



Nós também podemos utilizar o seu endereço IP enviado a nós pelo seu 
navegador para nos ajudar a diagnosticar problemas com o nosso 
servidor, para administrar o nosso site e para melhorar o serviço que 
oferecemos a você. Um endereço IP é um código numérico que identifica 
o seu computador a uma rede ou, neste caso, à internet. Seu endereço 
IP também pode ser utilizado para identificarmos a qual domínio você 
pertence e avaliar, com mais precisão, a sua localização geográfica. 
 
Cookies de publicidade 
Esses cookies permitem que nós e os nossos anunciantes entreguemos 
informações mais relevantes para você, com base nos seus interesses. 
Eles também são utilizados para limitar o número de vezes que você vê 
um anúncio, bem como para nos ajudar a medir a efetividade de nossas 
campanhas de marketing. Eles memorizam que você visitou o nosso site 
e podem nos ajudar a fornecer nossos serviços a você. 
 
Cookies de mídias sociais 
Esses cookies permitem nos conectar com as suas mídias sociais, como 
o Instagram e o Youtube. Nós podemos combinar informações desses 
tipos de cookies com informações sobre você extraídas por meio de 
tecnologias de outras fontes. 
 
 
Consentimento do usuário 
Com exceção dos cookies estritamente necessários, todos os nossos 
outros cookies requerem o seu consentimento para funcionarem. Você 
pode ativá-los concordando com a opção “aceitar cookies” ao entrar no 
nosso site ou, autorizar cada categoria de cookies individualmente, pelo 
menu “configurações de cookies” do “Painel de Preferência de 
Privacidade”.  

Recomendamos que você permita que utilizemos cookies para que 
possamos oferecê-lo uma experiência mais personalizada na prestação 
dos nossos serviços e apresentação dos nossos produtos. Caso você os 
rejeite, algumas de nossas funções poderão não estar mais disponíveis 
a você. 
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